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Okaze de la  N ova Jaro, la  Redakcio  
de “ ESPERANTO ” sen d a s  al ĉiuj 

siaj legantoj kaj a l ĉiuj Esperan- 
tianoj la  plej korajn bondezirojn.

ĉesigis, nepre faligis nia lingvo kaj plej admirinda rezultato 
ĝi estas, realigante la noblan revon de Zamenhof.

Aliajn disputojn inter ideoj kaj karakteroj Esperanto ne
niam celis detrui ; ilin gi i nivas igi pli kloraj, pli puraj, fori
gante lingvan barilon, sed ilin ĝi povas ankaŭ kauzi, insti
gante fervorojn kaj energiojn por nova inovado, en kiu kun- 

! laboras miloj da homoj, ĉiu laŭ sia specia!» malsama ins
piro.

Ekzistis tempo, kiam la Esperantistoj ankoraŭ tre mal
multaj kutimis rcciproke ĉion aprobi aŭ admiri, kion unu 
kaj aliaj faris. Ekzemple en Esperantaj ga/.etoj la bibliogra
fioj estis plenaj je dolcaj vortoj pro ĉiuj ajn verkoj aperan
taj. Nun la movado farigis tre vasta, la gazetoj kaj la verkoj 
ankaŭ. Ne volas aŭdi la legantoj nur pri la sindonemo de 
Faŭtoroj, kiuj ofte devis antaŭe mem pagi por siaj eldo
najoj. La esperanta publiko volas esti sincere informata pri 
la valoro de Kverkoj.

Do nun la bonaj gazetistoj ne genas sin por esti kelkfoje 
severaj por iu vortaro aŭ lernolibro malbona, kiu povas 
erarigi aŭ eĉ trompi la aĉetantojn. Ilia kritiko estas necesa 
kaj tiaj disputoj ne estas hcdaŭrindaj. Nur estas domage, se 
la aŭtoro, aŭ la eldonisto, aŭ alia gazetisto ofendigas kaj 
respondas ne per argumentoj sed per personaj atakoj kon. 
traŭ la kritikinto kun preteksto sin defendi. Same. se ek- 
zistas du aŭ tri Esperanto-societoj en la sama loko, estus 
tute ne necese,ke la komitatanoj de unu sin konsideru tuj kva. 
zaŭ malamikojn de la alia. Disputo povas okazi sen malami
keco, se babilemuloj ne malbonigas la aferojn per sia kulpa 
rakontemo kaj trograndigemo.

En multaj urboj, kien mi vojagis por Esperanta propa
gando, miajn orelojn plenigis la akceptantaj samideanoj per 
rakontoj pri personaj «feioj kaj pri disputoj intee «amu' 
baj grupoj aŭ konataj esperantistoj. Ofte de la stacidomo, 
ili jam komencis kaj daŭrigis tiun rakontadon gis la parola- 
dejo kaj pli longe poste. Estas tre facile lacigi pri tio, kiam 
gi preskaŭ ĉie kaj ĉiam okazas, sed pro gi malesperi pri la 
esperanta afero estus tre ridinde.

Efektive estas tre natura afero, ke en vasta movado kiel 
nia, trovigas multaj diversaj tendencoj, diversaj manieroj, 
diversaj karakteroj. Mirinde ne estus, ke ili ofte konfliktas 
ĉu pri metodoj de propagando, ĉu en la lokaj aŭ generalaj 
organizaj demandoj. Nur tre natura estas tiu fakto, kaj pri 
tio malkura gigi estus nepardonebla kulpo. Sed pri tiuj ra
kontajoj tro interesigi kaj tro babiladi estas ankaŭ granda 
kulpo, ĉar tiel oni donas al ili gravecon, kiun ili per si mem 
ne havas kaj oni ilin m a lu t i la s ,  dum ili kelkafoje povus 
esti ne malbonaj kaj eĉ utilaj por nia progreso.

Estas ja bela kuraĝigo por ni konstati, ke tiaj disputoj 
preskaŭ ĉiam okazas nur inter samnaciuloj kaj ke ĉie, kien 
enpenetris Esperanto, ĝi kreis intergentan, internacian 
pacon. Neniam en Esperantujo levigis sango kontraŭ sango 
aŭ raso kontraŭ raso. Tiajn batalojn, tiajn murojn nepre

(\)  Fragmentoj el parolado farita al italaj esperantistoj en Genova 
la 4-an de Decembro 1911.
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Se iu grava esperantista persono aŭ organizajo iel sekrete 
agis eo maniero, kiti ne plueta ai multaj, aii cl i piona .ite trak
tis kuo ni alami ltoj «te nin afero, povas okazi pri tio publika 
demando au kritiko. Pli bone estus respondi malkare pri la 
tuta afero kaj klarigi siajn bonajn intencojn, unuvorte bavi 
klaran kontentigan disputon, ol silenti pri la afero kaj tuj 
konsideri kiel malamikojn' aŭ malbonulojn tiujn personojn, 
kiuj k u raĝi& peti kangon. Aliflanke, se la klarigo estas doni
ta, la kritikantoj devus honeste konfesi slan eraron, se ili 
eraris, kaj kiuokaze neniam akre ataki personojn.

Laŭ la deklaracio de Boulogne Esperanto estus normale 
uzata de iuj ajn personoj por iuj ajn celoj kaj do estus an
kan tute nature, se partianoj de unu politika aŭ religia par
tio uzas Esperanton por ataki la ideojn de kontraua partio. 
Tiajn disputojn Esperanto nur transportas sur Ja tutmon
dan kampon.

Cio ĉi estas tute natura kaj eĉ ofte bona,ĉar fri montras la 
viglecon kaj Ia vivon de Esperanto kaj de Aia popolo. Sed Ia 
Esperantistoj devas konservi oftajn okazojn en kluj ili povas 
forgesi ne nur naciajn diferencojn sed ankaŭ ĉiujn ceterajn.

^e Ia Antverpena kongreso multaj fervoraj samideanoj 
vigfc disputadi* pri organizaj O m u m io j. Di? t )  i)), k iu j p e r 
dis nenian okazon kontraŭparoli unu la alian dum la labor
kunsidoj, iam fotografiis  kune sidantaj tre gaje sur barelo, 
atendante la sipon sur Ia kajo de 1'Skeldo. Sajnis al ambai! 
tre nature kune goi» en samideana familieco, kaj tute same 
ili tamen povos dauri disputadi en gazetoj aii paroladoj 
pri la organizado de esperantistoj. Kial en samaj urboj la 
diversaj grupoj ne povus orte kunveni kune malglati siaj 
diferencoj ? Ku kelkaj lokoj tio okazas kaj bone sukcesas.

Lliberaj Vortoj
Ĉ u  la  e k z e m p lo  u t i lo s  ?

I a bona gazeto Voto de Kuracistoj, per sia lasta n u nu'ro 
anoncas al ni, ke Ai ĉcsos aperi... Mi ne speciale substrekus 
la malaperon de tiu gazeto, se tiu okazintajo ne denove ilus
trus ideojn ofte elmetitajn ĉi tie. kaj kies kontinuon alportas
al ni la faktoj mem.

F o n d i t a  antaŭ kvar jaroj, tiugazete, post multe «ia mal
facila joj, atingis la belan ciferon de. 1.000 abonantoj, kio jam 
novis sufiĉi por garantii ekvilibron en la bubeto de la eldo
nado Sed la sekvantan jaron, tiu cifero duoni#* kaj en 1911
restis apenaŭ 26« abonantoj. (Oni notu, ke intertempe la
eldono kaj enhavo ne jungigis), 

fce fa kauzo de tiu falo estis la apero de konkuranta gazeto
Internacia Mi diciita /femio Trovante versajne, ke por apcnau
t .tioo kuracistoj unu gazeto ne estis sufica iu eldonisto (?)
kun multpromesaj reklamiloj, anoncis, ke li publikigos
novan gazeton, regule aperontan kun plej diversa materialo.

F a k t e ,  aperis de ĝi unu aŭ du numeroj, l io  su lk is por 
forme ni el la ekzistanta Vodo dr K uracilo j la plej grandan 
parton de la legantoj, kiuj -  sendube por * s u b t e n i  Ia novan 
gazeton en la intereso de nia alero » — sendis siajn du Sm., 
ni la eldonisto, kiu intersa n  fce sendis al ili... nenion.

La rezultato de tiu sprita konkurenco esta la jena : ln terna
cia Medicino ne povis vivi per la abonoj, kiujn gi prenis , 
Voto de Kuracisio devas cesi pro la abonoj, kiujn gi perdis.

Tiu fakte» estus tamen malpli bcdaŭrinda, se  gi servus kiel 
utila ekzemplo (pri kio mi cetere dubas.) Sendube, tlalli 
ekzistos maniuloj aŭ Buzini**, kiuj kredas fa c ie  sukcesi tie,
kie a l i a j  j a m  de longe kun peno laboras, sed cu oni povas
almenaŭ esperi, ke jam post multaj spertoj la Esperantista 
publiko cesos doni sian apogon al dubaj entreprenoj kaj 
tiamaniere senvole mortigi la seriozajn ? H. H. /

Kiam fandigas tiucele centra Esperantista Hejmo en granda 
urbo, ĉiuj esperantistoj devus Ain helpi kaj kuruĝigi.

Sed ĉefe devus ĉesi la malbonega agado de babiluloj, kiuj 
iras de unu a l la  alia rakontante, kaj pligrandigante ridin
dajn detalojn. Ili nur ofte kreas malpacon Neniam ankaŭ 
ni suspektu aliajn esperantistojn pri mongajnon™. Kelkfoje 
ni aŭdas : « tiu ĉi volas gajni per Esperanto, tiu organizo 
estas nur komerca k. t. p. ». Tra multaj landoj mi vojagis, 
sed nenie renkontis iun, kiu ne perdis multe cla mono per 
Esperanta propagandado. Gajnis monon per nia lingvo 
komercistoj, kiuj Ain uzas, sed ne propagandistoj, kaj eĉ 
estas ne bona kaj nejusta afero, ke la plej fervoraj laboran
toj de nia afero ne estas pli helpataj, kaj sian tempon kaj 
monon devas plejparte mem oferdoni al nia afero por 
organizado, aŭ vojagoj aŭ paroladoj. Pri mongajnemo ĉesu 
do ĉiu suspekto, kaj en disputoj ĉiu zorgu nur pri la celo, 
ne pri |>ersonoj.

Pri sukcesa laboro de aliaj ni ne jaluzu, sed nur goju kaj
j.«-i iu utilu (Ui)ian(tn nj serioze kai eĉ akre, di skii tu. -.se .estas 
nepre necese ; kaj poste ni kune goje kantu aŭ samideane
kune tagmanga ; jen la sola vera esperantista vivado I
Kompreneble por tiel agi en nia esperantista vivo ni devas
uzi iom  ite bonvo lo  kaj iom da morala konscienceco same
kiel en ordinara tiutaga vivado.

Ĉefe se ni pli agas kaj malpli babilas, tiam libera diskuta
do kaj samideana kunlaborado farigas pli facilaj kaj pli 
agrablaj. Per sia mirinda infino Esperanto jam ĉie ekkreas 
pacon internacie. Inter samlanduloj ni ne malebligu nian 
lingvon disvastigi sian influon kaj blovi sian propran spiri
ton por krei atmosferon de ma lka serna kaj kora simpleco.

E d m o n d  PRIVAT.

Al jSliaj l e gantoj
De unu jaro aperas Esperanto en sia nuna « revua » for

mato, forlasinte la antaŭan kvarpagan jurnalan vestejon. Se 
ni povas taksi la opinion de la publiko laŭ la nombro de la 
abonantoj — kaj sajnas, ke pli bonan kriterion ni ne povas 
trovi — ni devas konstati, ke tiu sango estis tre favore kon
siderata. Fakte, ne nur la untaŭaj legantoj estis konservitaj, 
sed ankaŭ ŝatinda nombro de novaj amikoj venis al nia gazeto.

Se oni legctas la tabelon de enhavo, kiun ni aldonas al tiu 
numero, oni konstatos, ke dum tiu jaro estis publikigataj 185 
artikoloj (enkalkulante nek Ja ordinarajn Esperantajn rubri
kojn. nek la Bultenojn1), verkitaj de la plej diversdevenaj 
kunlaborantoj kaj pri la plej malsamaj temoj, m  nur t>eT 
da tiras, ke manko de loko ne permesis al ni doni al nia ru
briko « Socia Vivo » la amplekson kaj kompletecon, kiujn
ni dezirus.

Ni penis plibonigi niajn Esperantajn rubrikojn kaj fari tiel, 
ke ili enhavu laŭeble nur freŝajn faktojn. Kvankam en tiu 
rilato progresoj estas faritaj, ni ne kasas, ke multo povas an
koraŭ esti farata, se ciuj Delegitoj bonvolus regule nin informi 
pri la Esperantaj novaj faktoj, koncernantaj ilian regionon. 
Anstataŭ la seka anoncado de la novaj libroj, niaj legantoj 
povis sati la trafajn kritikajn notojn de nia klera kunlabor
anto Verto.

Fine, ne anoncinte gin antaŭe, Esperanto aldonis al si plur
ajn fakajn Bultenojn (Propagandisto, Komerca Bulteno , V ir 
m a Bulteno, Laborista Bulteno, Intersango Bulteno). En la 
lasta tempo ĉiu numero estis akompanata de speciala Bul
teno kaj ni zorgos, ke tiel estu ankaŭ en la estonteco.

Ni do esperas, ke konsiderinte tiujn diversajn plibonigojn 
aŭ almenaŭ dezirojn al plibonigo, niaj abonantoj bonvolos 
daŭrigi al ni sian apogon dum la nova jaro kaj varbi al ni 
novajn legantojn, ĉar nur per la nombro Esperanto povos  
prosperi kaj progresi. Lv D i r e k t o r o .
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Ĥ inujo (I)
Estas ne diskutata fakto : Jieniu lando en la mondo pose

das pli antikvan historion ol limujo, kaj ĝia civilizo venas 
{le la plej malnovaj tempoj. Kiel la aliaj «nacioj ĝi havas 
siajn legendojn, pri kiuj oni asertas, ke ili datas je kvin cent 
m iljaroj; sed ĉar mankas aŭtentikaj dokumentoj pri tio, 
oni povas nur malmulte kredi tiun pretendon- 1  amen, la sur
tronigo de imperiestro Fuk-Hi, en la jaro 2953 antaŭ Kristo, 
estas citata en la hinaj analoj, kaj kuji tiu regado malfermi
gas la periodo konata en Ĥinujo sub la nomo « Alta Antik
veco s. De tiu ejloko, disvolvigas tuta serio de dinastioj, kiuj 
tra la jarcentoj, atingas la nunan tempon. I-a nomoj de tiuj 
imperiestroj, ilia regado kaj la ĉefaj faktoj dume okazintaj, 
ciuj estas notitaj en la hinaj anatoj.

Gni povas guste diri, ke la hina civilizo estas la plej res- 
d i  fondigi*.i* la plej antikva periodo ka* disvolvi

gis Iau propra al ĝi etika sistemo, laŭ la morala kaj socia 
kojlo, kiujn ĝi kreis ekster ĉiu fremde helpo aŭ influo. 
Tion gi parte suldas al sia geografia situacio, sed precipe al 
la homogeneco de la popoloj el kiuj ĝi konsistas kaj kiuj, 
krom kelkaj malgravaj esceptoj, ciuj apartenas al la Sama 
raso, uzas la saman lingvon, posedas komunajn religion kaj 
literaturon, kaj sin regas proksimume laŭ la samaj legoj 
sociaj kaj moralaj, kaj Iau samaj moroj.

Diskuti la diversajn fazojn de la hina civilizo mi ne celas, 
sed eble oni povas ricevi pri Ĥinujo sufice generalan ideon, 
gin konsiderante el kvar malsamaj vidpunktoj.

1. Religia vidpunkto. — De nerememorebla tempo, la 
filinoj sajnis havi precizajn religiajn kredojn- lli havi» tre 
netan ideon pri Diajo, supera e s t a j o j  u direktas la destinon  
de la universo. Oni ĝin nomis « Rego de la Cielo » aŭ « Su
perega Dio », kaj oni supozis, ke la destino de ĉiu homo kaj 
ĉiu objekto estas difinata de li. Oni lin montris sam
tempe justa kaj kompatema, kaj kvankam li rekompencis Ia 
bonulojn kaj punis ia malbonulojn, li tamen moderigis la 
justecon per la kompato. Li do estis respektata kaj adorata 
de ĉiuj, de la imperiestro gis la kamparano. Aliaj dioj estis 
ankaŭ adorataj,sed iliestis  konsiderataj kiel ministroj de la 
rego de la Cielo, kiu komisiis al ili diversajn obeojn, kiel iu 
imperiestro al siaj oficistoj. Tia religia kredo persistas ĝis 
nun, aparte en la kleraj klasoj, kaj gi havis fortan kaj bonan 
influon al la hina civilizo, malgran la mistikaj kaj ofte idolaj 
doktrinoj, kiujn enkondukis la tiel nomataj Taoistoj kaj Bu
dhistoj, dum la Mezepoko de la hina historio.

2. Socia kaj morala vidpunkto. — De la plej malnovaj 
tempoj, la Hinoj posedis propran moralan kaj socian ko
don, kiu ne sangigis dum du dekoj da jarcentoj. La kodo 
konsideras kvin specojn de rilatoj, kaj ĉiu posedas siajn de
vojn, sian respondecon kaj siajn rajtojn. Unue, la rilatoj in
ter la regnestro kaj la regnanoj. T iu devas zorgi pri sia. 
popolo kun arao kaj bonvolo, tiuj ĉi devas obei al sia rego 
kaj lin servadi lojale kaj lidele. Venas poste la parencoj kaj 
la infanoj « Respektu ciajn gepatrojn » estis kaj estas an
koraŭ ordono tiel dia por la Hinoj, kiel porla  Hebreoj ; la 
capitro titolita « Fila pieco » devigas, per severeca lego, 
ĉiujn infanojn de sama familio al la amo kaj obeo al la pa
rencoj. Siaflanke tiuj ĉi havas la devon ilin ami, eduki kaj 
prizorgi por la estonteco. Oni povas diri, ke en nenia lando 
fa familiaj ligiloj estas tiel sanktaj, kiel en Ilinojo.

Poste venas la geedzaj rilatoj, kaj, ĉar ekzistas sufice 
multaj eraraj Kleoj pri la stato de la virinoj kaj la praktiko

(I) Laŭ raporto de D-ro Vu Ting-Fang, ĉe la I-a Universala Ras- 
fconep**®.

de poligamio, mi pli longe parolos pri tio. La edro devas 
trakti sian edzinon kun respekto kaj ^entileco; li havas la 
devon zorgi pri ŝia vivo kaj Sin ami; siaflanke la edrino sul
das al Ii amon kaj obeon. Lii lego permesas al la viro nur 
unu edzinon. Estas do erare diri, ke la Hinoj estas poligamoj, 
ĉar fakte preni pil ol unu edzinon estas konsiderata kiel 
ofendo al la lego ; oni gin punas severe kaj nuligas la duan 
edzigon. Tamen, kiel k o n c e s ia j  al la homa malforteco, por 
permesi la prizorgon la infanoj de naskitaj ekster edzeco  
kaj ankaŭ por certigi la kontinuecon de la familio, la lego 
rekonas la situacion de la infanoj naskitaj, de kromedzinoj 
kaj permesas al ili farigi membroj de la familio, kvazaŭ ili 
estus naskitaj en edzeco. Tiu f i  lega indulgo iom post iom 
sekvigis trouzojn kaj donis la impreson, ke ilino  povas havi 
tiom da edzinoj, kiom li deziras. Fakte, la tiel nomata dua 
edzino tute ne estas rekonata de la lego kaj posedas nenian 
laŭlegnn situacion en la hina familio. Multaj ideoj eraraj ek
zistas ankaŭ pri la nuna stato de la frinaj virinoj. Por tiuj, 
kiuj funde konas la ilinan famigan vivadon, la stato de la 
hinaj virinoj ne sajnas tre malsupera al tiu, kiun okupas la 
plimulto de iliaj Okcidentaj fratinoj. En la hina hejmo ili 
regas kiel mastrinoj. Kiel imperiestrinoj, edzinoj kaj fra
tinoj, ili generale estas tute respektataj. Ilin edukado, eĉ en 
Ia plej malnova, tempo ne estis tute flanklasita ; oni frue ilin 
instruis pri kudrado kaj mastrumado, por ke ili fariga bonaj 
kunulinoj de siaj estontaj edzoj. De la komenco de la nacia 
reforma movado, je lalastaj jaroj, oni organizis multe da pu
blikaj kaj privataj lernejoj por junulinoj. Oni iom post iobi 
forlasas la kutimon de la endomigo de la virinoj kaj ili nun 
estas tiel liberaj kiel iliaj Okcidentaj fratinoj.

La kvara speco de rilatoj koncernas la sintenadon de la 
pli junaj membroj de la familio kontraŭ la malpli junaj. Tio 
estas la tenio de multaj regularoj. La flmoj postulas de la 
junuloj multe da respekto por iliaj pliaguloj, kiuj intersango 
devas ilin trakti kun boneco kaj gentileco. Tiu lego estas 
praktikata, ne nur en la familioj, sed ankaŭ en ĉiuj vilagaj 
komunumoj. Tial, oni generale elektas en la vilagetoj 
kaj kamparoj konsilantaron de maljunuloj, kiu zorgas pri la 
lokaj aferoj kaj kies decidoj kutime estas konsiderataj kiel 
legoj. La ^tatoficistoj tre malofte intervenas en tiujn aferojn 
kaj tiel oni evitas grandan tem|>operdon kaj konservas la 
ordon, sen multe da klopodo kaj elspezoj de la registaro. Tiu 
metodo de loka direktado per la kleraj familioj kaj la mal
junuloj de ĉiu regiono, ĉiam sin montris kaj ankoraŭ sin 
montras tre utila. Cti formas la kernon de la loka memstareco 
kaj Ia bazon de Ia parlamenta registaro. .

Fine, venas la rilatoj inter la amikoj. Pri ili la kodo 
postulas reciprokan sincerecon, fidelecon kaj afablecon. Tiu 
morala lego certigas la honestecon kaj rektecon en ĉiuj ne
gocoj kaj malmultaj Hinoj kurtigas gin malobei, 'liai hi 
konata komerca honesteco de la Ainoj estas ŝatata sam
tempe de Ia fremduloj kaj enlanduloj.

‘4. Politika vidpunkto. — De la komenco de sia historio gis 
nun la Hina registaro konservis patriarkan karakteron, (li 
estais starigita sur tiu teorio,ke la imperiestro estas Ia patro, 
elektita de la cielo. Dum multaj jarcentoj, tiu, kiu okupis Ia 
imperiestrian tronon, konservis tiun altan postenon, dum sia 
vivo, kaj je sia morto aŭ kiam li eksigis, Ia imperiestro
mem, la popolo aii giaj reprezentantoj elektis kiel posteulon 
lertan kaj virtan ministron. Car Ia registaro ekzistis nur por 
fa bono de ia popolo, la imperiestro estis fakte devigata ek
sigi escepte se oni lin eksigis perforte pro malbona regado.
I . historio de Ĥinujo enhavas plurajn ekzemplojn de liaj 
rakioj En 1766 antaŭ Kristo, Ceng-Tang, fondinto dela dinastio
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San#, elpelis la malbonan regon Kieli kaj en 1122 antaŭ 
Kristo, Wu-Wang, de ja dinastio ĉ o v ,  eksigis ia kruelan im
periestron Ĉu. Se tiaj faktoj okazis malofte, oni tion Suldas 
al la relative bona organizo de la registaro, al Ja sago de la 
monarkoj kaj al speciala regimo de kontrolado kaj reciproka 
respondeco inter diuj klasoj de la popolo; tiu regimo havis 
kiel konsekvencon malhelpi la regnanojn interveni en la 
statajn aferojn. De la eniro de la fremduloj en Ilinojon, la 
starigo de fremdaj konsulejoj en diversaj havenoj, la rilatoj 
kun la eksterlandaj oficistoj, negocistoj kaj misiistoj, la 
Ainoj iom post iom konatigis kun la sistemoj de pli liberalaj 
registaroj en Eŭropo kaj Ameriko. La konsekvenco estas, ke 
dum la lastaj jaroj, la ^tatoficistoj kiel la regnanoj montris 
varman deziron al reformoj. Ofte, la regnanoj ne hezitis 
sendi riproĉojn pri agoj de la registaro, kiujn ili jugis mal
utilaj. Antaŭ kelkaj jaroj, laŭ la formala deziro de la popolo, 
aperis imperiestraj dekretoj, kiuj promesis konstitucian re
gistaron kaj la kreon de nacia Parlamento antaŭ dekjaroj. 
Oni nun faras la necesajn preparojn por tio (I). Lokaj kun
venoj, konsistantaj el la d iversdirektaj delegitoj, formigis 
kaj diskutas la demandojn de loka aŭ provinca intereso. 
Lastatempe organizigis Senato, konsistanta cl nobeloj, ofi
cistoj, kleruloj pri scienco, literaturo aŭ komerco. Tute 
laste la popola voco Jus postulis la formigon de respondebla 
ministraro kaj la dekjara periodo, fiksita antaŭ la inaŭguro 
de la Parlamento, Sajnis tro longa. Cedante al tiuj postuloj 
la registaro tiam fiksis la kunvenon de la Parlamento je 
IDLI,dekretis, ke la oficiala sistemo estos sangata, konstitucio 
preparata kaj la necesaj reformoj plenumataj. Oni do povas 
esperi, ke antaŭ du jaroj ekzistos en tiu antikva imperio 
konstitucia registaro kaj Parlamento. — [Daurigota.).

D-ro Wu T i n g - F a n u ,

Eksambasadoro de Ĥinujo en Ameriko.
Trad. A. R.

Skizo j e l I r l a n d o
La tridekan de junio iom antaŭ la kvina vespere, mi estis 

en la Londona stacidomo Eliston por forveturi Irlandon. Mi 
prenis bileton de dua klaso, ĉar oni estis dirinta al mi, ke 
tial ke Angloj generale preferas la unuan kaj la trian klason, 
mi havos en la dua pli da spaco por miaj kubutoj. Estas eĉ 
anglaj fervojoj, kiuj tute ne havas duan klason, sed nur 
unuan kaj trian, tiun ĉi ĉar parlamenta dekreto ĝin postulas.

Por eniri la vagonon, mi ne bezonis penege supreniri kvar 
aŭ kvin Stupojn; mi eniris ebene, tial ke la perono estas je 
lii nivelo aŭ preskaŭ de la pordosojlo. Estis vagono kun 
flanka koridoro, ioni pli mallarga ol niaj, sed, kiel mi hai
dan spertis, pro tio ruliganta pli malpeze kaj kun malpli da 
bruo. Kaj kia rapideco! Mi sentis min freneze forirata!  
Dum du horoj neniu halto; la unua okazis en Stafford. La 
pejzago en Ia cirkauajo de Londono estas tre pentrinda : 
sur Ia terajo ondoforma etendigas vastaj pastejoj,apartigitaj 
de multe da plektobariloj kaj surŝutitaj per grandaj arboj 
ati grupetoj da arboj dense foliigitaj; tie ĉi kaj tie rivereto 
au kanalo, aŭ vilago el brikaj dometoj en vicoj, ĉiuj egalaj 
kun gardeneto apude. Antaŭirantc oni forlasas la kampajn 
regionojn kaj eniras industriajn kaj minojn. La urboj farigas 
pli grandaj kaj prezentas stratojn malpurajn, en kiuj m ovi
gas malrida laborista popolamaso; altaj kamenoj levigas al 
la nuboj kun plumareto de nigra fumo, kaj en la mallumo de 
la vespero oni ekvidas flamajn minfornojn.

Post Staflord la vagonaro haltas en Crew, NVarrington kaj 
Preston, ĉiuj grandaj urboj tre industriaj, sed iom malgra- 
vigataj de ja proksimeco de la jili grandaj Manchester kaj 
Liverpool. Je la dekunua mi alvenis al Flut\vood sur la

(I)  Tiu artikolo estis skribata kelkajn  semajnojn an taŭ  la nuna
revolucio (Redi.

i

marbordo. Trapasinte koridorojn de grandega ligna trabajo, 
mi atingis la vaporŝipon Duke o f  Albany. Fleetsvood ne estas 
la sola haveno porenSipigi Belfaston; mi povus elekti ankaŭ 
Liverpool aŭ Hevsham aŭ B arro t kaj eĉ Stranrear en 
Skotlando, kiu prezentas la plej mallongan martransiro^

La vetero estis favora, kaj antaŭvidante bonan marvoja- 
gon, mi goje sidigis ĉe la mangotablo de la salono. Iom post 
la dekunua mi eksentis la unuan movon de la ŝipo, kaj bal
daŭ gia regula vibrado konigis al la vojagantoj, ke ili estas 
Sipirantaj tramare. Kiam oni ne devas timi la marmalsanon, 
la manrado estas agrablega, eĉ dum la nokto. Mi promenadis 
sur la ferdeko, admirante la ludadon de la ondoj en la lun
lumo kaj plenpulme enspirante la fortigantan maraeron ; 
poste mi malsupreniris en mian kajuton por ripozi. Tie tro
vigis kvar pendlitoj, ĉiu fla nke du unu super la alia. Mi 
elektis unu el la malsuperaj kaj enlitiginte dormis bonege 
malgra ŭ la vibrado, la krakado de la trabaro kaj la bruo de 
la ondoj kontraŭ la ŝipflankoj. Kvankam Duke o f Albatu/ ne 
estas nova ŝipo, ĝi tamen provizas sufican komforton. Estas
C l i  g i  d e k t r a  l u n l o ,  k a n u l o j ,  b o n a j  n e g o j ,  b o n a j  m o n ĝ a ĵ o j .

servema servistaro. Nur rilate al la lukso kaj beleco ĝi estas 
decide malsupera al aliaj pli novaj vaporŝipoj de la sama 
vojo.

Kiam, en la frumateno, mi supreniris sur Ia ferdekon, 
la Sipo estis jus forlasanta la Belfastan Golfon kaj en i
ranta la riveron Lagan. Sur la maldekstra flanko trovigis 
{{ipkonstruejoj kun grandegaj trabaĵoj; sur la dekstra mi 
vidis dokojn plenajn je Sipoj el diversaj landoj, kaj laŭlongc 
la kajo vicaron da ankritaj vaporŝipoj jus alvenintaj aŭ 
pretigantaj sian forveturon. Fine la Duke o f  Albaiuj atingis 
sian albordiĝejon. Amiko kun veturilo atendis min tute 
proksime, kaj mi baldaŭ min trovis en familia rondo inter- 
ŝangante amikajojn kaj sciigojn.

Belfast estas la plej logata urbo de Irlando kun pli ol kvar 
cent mil logantoj, la plej riĉa kaj industria; sed ne la Cef
urbo. Tiun ĉi honoron gi lasas al Dublin, kiu estas urbo plj 
antikva kun historio pli interesa, ĉar de ĝi devenis kaj pro
gresis la angla almilito de la insulo. La ĉefa industrio de 
Belfast estas la fabrikado de lintolo. Dum la amerika milito 
la Belfastaj industriistoj efektivigis grandajn riĉajojn. Alia 
industrio de la urbo estas la ŝipkonstruado. La du firmoj 
Ilarland kaj \Vulfl- kaj \Vorkman & Ko, okupas pli ol dekdu 
mil laboristojn. La unua precipe akiris mondfamon pro siaj 
monstraj konstruajoj, kiel Olympie kaj Tatanic.

La urbo estas tre vasta kaj havas en la centro kelkajn 
belajn stratojn kun luksaj magazenoj kaj grandaj publikaj 
domoj. La ĉefa el tiuj ĉi estas Ia urba domo, vera palaco 
meze de granda placo ĝardene ornamita. En la centro de la 
konstruajo altigas eleganta kupolo je renesenca stilo; la tuto 
estas nova kaj kostis ses milionojn da frankoj. Oni ankaŭ 
rimarkas kelkajn belajn pregejojn en la servo de la diversaj 
religiaj konfesoj. Tiuj ĉi estas tre nombraj, presbiterianoj, 
anglikanoj, metodistoj, baptistoj, katolikoj, k. t. p., ĉar la 
mozaiko de la sektoj en tiu ĉi urbo estas tre multkolora. Ne 
maloftaj estas la malkonsentoj inter ili, precipe inter la pro
testantoj kaj la katolikoj. Ili okazas preskaŭ regule Ciujare, 
la 12-an de julio, kiam la protestantaj Orangistoj festadas la 
batalon, kiun la rego William III of Orange gajnis kiel defen
danto de protestantismo kontraŭ James II, sur la rivero 
Bovne en la jaro 1690. Je tiu tago okazas granda marŝado 
tra la urbo kun multe da standardoj, sur kiuj vidigas la por
tretoj de famaj Orangistoj aŭ tiu de la rego William trapa
santa sur Cevalo la riveron Bovne dum la batalo. Kun la 
viroj marŝas en la procesio ankaŭ virinoj kaj infanoj; forla
sante la urbon, ili iras sur difinitan kampon en la proksi
meco, kie ili aŭskultas la incitigajn paroladojn de la ĉefan- 
toj. Ĉe la rivero, vespere, la procesio estas ofte atakata de 
la popolaĉo, kaj sekvas batalo, en kiu la Stonoj jetataj de 
ambaŭ flankoj ludas pereigan rolon, gis policanoj in te n e -
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nante perforte pacigas la du partiojn. Tamen Ia sango flu
adis, kaj la koroj kolerigitaj amasigis novan malamon por 
la venonta jaro.

Kiel en aliaj fabrikejaj urboj, la laborista loĝantaro 
okupas la plej grandan parton de la urbo. Iliaj domoj formas 
longajn vicojn tre unuformojn, ĉiu dometo el brikoj kun 
malantaŭaĵo tre malpura. La Tieuloj, plejmulte komercistoj, 
logas prefere en la antaŭurbo aŭ sur la kamparo, kaj iliaj 
vinetoj estas tre belaj kaj komfortaj, ĉiam ĉirkaŭitaj de bela 
ĝardeno ombrata kaj verda.

Sed Belfast ne estas nur industria urbo ; ĝi havas ankaŭ 
instituciojn por la instruo en scienco kaj arto. La ĉefa estas 
la I niversitato. La alia inteligenta loĝantaro trovas instruon 
en la bela granda urba biblioteko, kiu senpage pruntedonas 
siajn librojn, kaj eĉ provizas vastan legoĉambron, kie ĉiu
tage centoj da komizoj kaj eĉ laboristoj, venas legi Ia ĵur- 
nalojn. Granda koncerta halo, la Ulster Hall kunigas la 
muzikamantojn dum la-vintraj vesperoj. Botanika ĝardeno 
havigas ;il la promenantoj instruon kun plezuro.

La fideluloj vizitadas Ja pregejojn, kaj la diservoj estas tiel 
ĝenerale satataj, ke ĉiudimanĉe je la horoj difinitaj por ili, 
la stratoj sin kovras de homoj piedirantaj al la preĝejoj, 
kvazaŭ ĝi estus pilgrima procesio.

Tre admirindaj estas la publikaj parkoj en diversaj partoj 
de la urbo. Ili estas belaj kaj vastaj. Tie la laborista loĝan
taro de Belfast, kiu dum la tago laboras en m a lla ta j ,  pli 
malpli malsanigaj fabrikejoj, povas en la someraj vesperoj 
sin mallacigi kaj amuzi en plena aero, sur freŝaj herbejoj. 
Ĉar la vespera duonlumo daŭras pli longe en tiu latitudo, ol 
en pli suda, ili povas tion fari ĝis post la deka.

P-ro A. G a u m o n t  (Lausanne).

D r e a d n o u g h t s  k a j  ŝ ip e g o j  (I)
II

La granda germana kompanio Hamburg-America komencis 
la konkurencon surakvigante la belegan sipon D eutscliland; 
poste, Anglujo, kiu klopodas konservi sian marsuperecon 
konstruigis pli gravan sipon, nome la Lusitania, kiu aparte
nas al la kompanio Cunard. Tiu ŝipego, kiu nur antaŭ du 
jaroj, estis la plej granda de rmondo, havis 225 metrojn de 
longeco kaj 26 de largeco ; la alteco de la kilo ĝis la ferdeko 
estis 24 metroj, el kiuj 12 estas ankoraŭ en la akvo, kiam la 
ŝipego estas ŝarĝita. La tuta potenco de la kvar vaporma- 
ŝinoj estas 70.000 ĉevalfortoj kaj la kamenoj, kiuj ebligas la 
bonan funkciadon de la fajrejoj, estas altaj 4tf metrojn.

Tiu ŝipego estas dividata je dek etaĝoj, el kiuj la kvin 
superaj estas rezervataj al 1.350 pasageroj, t. e., 550 de unua 
klaso, 500 de dua, 1.300 de tria kaj 20 staboficiroj. Ĉar krom 
tio tiu ŝipo kalkulas 874 maristojn, mekanikistojn, kuiris
tojn kaj geservistojn, ĝi povas enhavi logantaron da 
3.700 personoj, pli ol multaj urbetoj. La komunikojn inter 
la etaĝoj faciligas ok mekanikaj liftoj ; la lumon kaj aeron 
donas 1.200 fenestroj kaj ventoliloj, dum la arta lumigado 
estas farata de 5.000 elektraj lampoj de diversaj potencoj.

Por certigi la maksimumon de sendanĝereco, la teta 
metala konko de VLusitania estas dividata je 75 fakoj apar
taj kaj izoligeblaj unu de la alia. Per rapideco de 25 nodoj, 
kiu permesas plenumi en kvin tagoj la 300 marmejlojn da 
1850 metroj, kiuj apartigas Liverpool de New-York, la ŝipo 
devas bruligi 1.250 000 kilogramojn da karbo tage, t. e., 
almenaŭ 6.250 tunojn por la tuta traveturado.

Tiu ŝipego kostis 14.000 milionojn da Sm., kaj la kompanio 
Cunard rapide donis al ĝi fraton sub la nomo M auritania, 
kiu iras iom pli rapide, sed kostis proksimume I milionon 
plie.

Dume, por subteni la konkurencon kontraŭ la nova ŝipo

(j) Trad. el Journal de Geneve.

m

Kaiser-\\'ilhelm  konstruita de la germana kompanioHamburg  
Amerika, la angla societo NVhite Star preparas por la maro 
du novajn kolosojn, la Titanio kaj Oceanio. La batalo cetere 
daŭras. Siaflanke la kompanio Hamburg-Amerika estas 
konstruanta en la grandegaj konstruejoj de societo Vulcan 
novan margiganton, Europa, kies dimensioj superas ĉion, 
kio estas ĝis nun farita. Tiu monstro efektive mezuras 274 
metrojn de longeco kontraŭ 30 de larĝeco ; ĝi havas 50 OOO 
tunojn dum la Titanio kaj Oceanio atingas nur 45.000. De Ia 
kilo ĝis la ferdeko la alteco estos 29 metroj, kio permesos 
doni al la 4.250 pasageroj de tiu naĝanta urbo la plej grandan 
komforton kun la lastaj perfektigoj de la moderna tekniko.

Interese estas konstati, ke por la ŝipego Europa, oni antaŭ 
vidis mastojn de nekutima alteco, por ke ili povu facile 
servi kiel portiloj kaj antenoj por la senfadena telegrafado.
I)ank*al tio, oni povos ricevi kaj sendi komunikaĵojn je  dis
tanco supera al la duono de Atlantiko, tiel ke la Europa  estos 
konstante en interrilato kun la tero, ĉu per unu, ĉu per la 
alia bordo.
*  I a F  t  *  T» f  O  r  4 *  i  i  J  k »  k  t  i  L  .... % • l " 4 l

Se la stimulo kaj konkurenco inter la iloj de ruinigo kaj 
mortigo kiaj estas la Dreadnoughts estas malĝojiga, tiuj inter 
la transatlantikaj ŝipegoj estas vere interesaj, ĉar oni kons
tatas, ke ili baldaŭ ebligos al la ŝipoj veturi je  la rapideco 
de 30 nodoj gis nun ne atingita, kio donos al la negocistoj 
kiel al la turistoj la grandegan profiton traveturi Atlantikon 
en kvar tagoj, anstataŭ en kvin almenaŭ. Iui. Lullin.

L a  a l k o l h o p r o b l e m o  e n  R u s u j o
La alkoholproblemo en Rusujo komencis esti esplorata 

nur antaŭ du jaroj, kiam membro de la Duma, S-ro. Celi.ŝev, 
atentigis siajn kolegojn pri la progresoj de alkoholismo en 
en nia lando. Dum en aliaj landoj oni komencis de longe 
kontraŭbatali la teruran venenon, je tia sama tempo preskaŭ 
neniu rimarkis teruran danĝeron de alkoholo por Rusujo 
kaj nur apartaj personoj, popolam asoj, idealistoj, kontraŭ- 
batalis, ne videblaj, nerimarkitaj, malhelpitaj kaj iafoje 
premitaj. Nur S-ro ĉe liŝev  vekis Rusujon per siaj paroladoj 
ĉe la Duma tribuno, auditaj en ĉiuj anguloj de Rusujo kaj 
Siberio. Ili kuragigis la tiam izolajn batalantojn, kiuj grade 
grupigis kaj unuigis. Dum Kristnasko 1909, estis arangita la 
unua tutruslanda kongreso de antialkoholistoj ; en Duma 
kaj Regna Konsilantaro oni de tiu terapo multe parolis pri la 
alkoholproblemo, pri enkonduko de antialkohola instruado 
en la lernejoj. Multaj instruistoj komencis instruadi siajn 
lernantojn pri sobreco kaj klarigi al ili la malutilojn de 
ebrieco. Eĉ la Sinodo (I) deklaris, ke la episkopoj kaj pas
traro devas fervore kontraŭbatali alkoholismon.

Kiel oni vidas, la demando estas « en aero » kaj ni povas 
esperi, ke baldaŭ en Rusujo, same kiel en la aliaj landoj, oni 
organizos pli serioze kaj regule la bataladon kontraŭ alko
holo. En tuta Rusujo estas eldonataj nur kvar antialkoholaj 
gazetoj ; la eklezia Peterburga Aleksandra-Nevska Societo de 
Sobreco, unu el la plej grandaj ekzistanta de lajaroj, eldo
nis sufiĉe vastan antialkoholan literaturon, murtabelojn, 
foliojn, albumojn, poŝtkartojn. lumbildojn. En Peterburgo, 
Moskvo, Kazan, Tomsk, Tver kaj aliaj urboj kaj vilagoj anti
alkoholaj societoj ; kelkaj el ili kalkulas dekojn da miloj de 
membroj pagantaj kotizajon.

Kvankam la s t a s t ik o  montras, ke Rusujo Iau kvanto de 
alkoholkonsumado, okupas nur la okan lokon en la vico de 
aliaj « malsobraj » landoj, ĝi sendispute havas la palmon «le

(i)  La Sinodo estas konstanta kunveno de ia episkopoj, veturan
taj laŭ la volo de Tearo el siaj eparkioj Peterburgan por tie labori 
por la bonstato de la ortodoksa eklezio ; ĉiu episkopo laboras dum
2-3 jaroj kaj poste estas anstataŭata de alia. Por kontroli Ia decidojn 
de la Sinodo, la caro elektas reprezentanton nomatan « prokuroro » 
de sinodo.
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supereco Iau maniero de drinkado ; ĉar, se en kulturaj lan
doj ooi drinkas regule, kun sata stomako, eo Rusujo oni 
drinkos neregule J<un malsata stomako ; la popolo estas 
ankoraŭ malklera kaj tial Aia konduto estas maldelikata kiam 
Ai drinkas. Kiu ne vidis Ia drinkadon en Kusa vilaĝo, tiu ne 
povas imagi ĝin. Eĉ la rusaj kaj alilandaj kronikistoj ĉiam 
notis, ke runoj multe drinkas kaj drinkas maldelikate kaj 
brueme. Musa proverbo diras « musiko (v ila a n o )  dum unu 
jaro ne drinkas, musiko dum dua jaro ne drinkas, sed se li 
nur unu fojon ekdrinkos, ii ĉion fordrinkos ». Kaj vere la 
rusa po]K>lo konsumas jare 700 milionojn da Sni., por la 
brando, ne kalkulante la vinon koj bieron.

Dum la unuo antialkohola kongreso, vizitita de multaj 
partoprenantoj el ĉiuj partoj de Busujo kaj eĉ de fremduloj 
S-ro fongorev, Dumane, donis multe da interesaj statistikaj 
informoj pri popola drinkado. Li certigas, ke alkoholismo 
findte dependus de* la sofiaj kondiĉoj. nome de la malriceco 
de nia laboranta kluso. Oni foris observojn kaj jen la rezul
tatoj : £1« lo ago de 14 jaroj inter mezaj klasoj oni drinkas 

•’ », inter laboristoj f>'V«> ; gis te aA° de 2T> jaroj, 70 */* inter 
laboristoj kaj 91), 5 o/# inter laboristoj. Preskaŭ ĉiuj laboris
toj drinkas! La logejo demando havas ankaŭ grandan signi
fon : inter tiuj havantaj nur unu cambron 77 «/o kaj inter 
tiuj havantaj nur angulon 84 " De la plej juna aAo oni 
komeneas drinki. Per enketo oni demandis la gelernantojn 
«le malsuperaj lernejoj en Moskvo kaj Peterburgo. En Moskvo 
70 O O dela lernantoj uzas alkoholon, en Peterburgo OO0/". En 
tiu lasta urbe» drinkis ĝis ebrieco k4 «/o. Krom sociaj kon
dicoj influas multe niaj rusuj moroj. Tre terure estus, ke lo 
ortodoksa pastraro kutimigis lu popolon drinki dum ciuj 
religiaj ritoj (morto, bapto, nasko, festotago, edzigo). Huso 
ne povas edzigi, enterigi mortinton, bapti, sen alkoholo. 
Interesaj estas la jenaj c iferoj: multe drinkas la ortodoksuloj 
kaj katolikoj, pli mulmulte la mahomednnoj, kaj ankoraŭ 
pli malmulte la hebreoj, kaj, jen, ni vidas, ke el 1.000 naski- 
gintaj ortodoksuloj mortas en infaneca ago 300 homoj, ĉe 
hebreoj nur HO, ĉe mahomedanoj 17.'». En okazoj de mem
mortigo alkoholo havas gravan rolon. En Moskvo, donk’al 
alkoholo, ĉu rekte, ĉu nerekte, sin memmortigis 27 »/,„ en 
K ievo 35 °/°, en Peterburgo 38 •/».

S-ro Svjatlovski rimarkigis, ke ne nur la malklera popolo 
drinkas, sed ankaŭ la inteligentularo. La plej ĉefaj funda
mentoj «le la batalo kontraŭ alkoholo estas batalo pro eko
nomia bonstato kaj liberoj de la regna vivo. Por forigi alko. 
holismon, estas bezone forigi sekegecon kaj tiranecon. Sedla  
unua Kongreso havis tri skandalojn. Eliris el gi lo  reprezen
tantoj de financa Depurtemento, eliris pastraro (ĉar en rezo
lucio de delegitoj pri lerneja instruado antialkohola oni fori
gis la vortojn pri « religia-morala » fundamento) kaj eliris 
laboristoj. Sed malgraŭ tio Ia kongreso estis sukcesplena • 
gi montris la literaturon antialkoholan, donis belegan eks
pozicion de alkoholismo, montris la vojon por pluaj laboroj 
kaj donis firman fundamenton por serioza kontraŭalkohola 
fundamento.

Pastro J .  Seriŝev,
Subdel., Krasnij Jar, Siberio).

B r i t a j  i n t e r e s a j  oj
Post la longedaŭraj strikoj 

samideanoj ĉeesti lu Antverpenan Kongreson — oni povus 
kredi, ke fine solvo estus trovita por kontentigi samtempe lo 
laboristojn kaj la fervojajn kompaniojn.Tio tamen ne okazis; 
la fervojaj oficistoj ne ankoraŭ kontentigis pro la malgrandaj 
plibonigoj konsentitaj ui ili kaj lu Laborista Komitato de la 
kvar grandaj unuigitaj kompanioj faris programon de refor
moj proponitaj nii proponotaj al siaj dungantoj. Ili postulas
l-e labortagon ok-aŭ dek horan Iau la grado de la laboristoj, 
ordinaran salajron plie kvarono por pluaj laborhoroj, kaj 
duoblan salajron por dimanĉa laboro: 2-e. ĉiuj knaboj

devos ricevi post unujara dungado libertempon dusemajnan 
kun pleno pago. 3-e. Estos donata minimuma salajro da
13,50 Sm. gis 28 Sm. po semajno, luŭ la grado de la oficistoj 
koj la speco de loboro, 'i-e. Ciuj laboristoj cle la Londonaj 
distriktoj ricevos pliajn 2,50 Sm. po semajno pro la koreco 
de la vivo en la Cefurbo. Ili ankaŭ petas, ke estonte la salaj
roj estu plialtigataj laŭ tiu bozo, Ciufoje kiam lo kosto de la 
vivo pligrandigos.

Lo Londona kaj Nordorienta Kompanio decidis tuj kon
senti pri Ia pligrandigo dela salajroj,ma!longigo de la s e r v o 
horoj, kaj donas aliajn kontentigojn al granda nombro de la 
malaltrangaj laboristoj. Tiuj kostos al la kompanio pli ol
800.000 Sni. jare. La salajroj ne estos guste tiel altoj kiel la 
oficistoj postulas, sed la plimulto el ili ricevos plie 0,50 gis
2 Sro. semajne, ĉiuj laboristoj dungitaj de unu jaro aŭ pli 
havos tutan semajnon ĉiujure.

Malgraŭ tiuj plibonigoj la strikintoj ne estas kontentaj koj 
minacas organizi strikon, eĉ la dum lo Kristnaska semajno. 
En tiu okazo, Britujo cstos en pli malbona situacio ol en 
Septembro,'Por ĉiuj laboristoj de Ia kvar ceraj kompanioj 
ĉesigos la laboron.

•  •

Londono sajnas tute alia urbo — urbo de malnovaj tempoj
— sen siaj rapidegaj veturiloj. La unuan fojon dum mia 
ĉeesto en ĉi tiu urbego, mi povis transiri certajn stratojn 
kaj vojkruci goj n sen dangero «le morto. La kajoj laulonge de 
la rivero Thames estas preskaŭ silentaj pro la manko cle 
oŭtomobiloj ; Ia silenton nur de tempo ol tempo inter
rompas la pasado de ĉevalveturilo. Estas veraj festaj tagoj 
por la veturigistoj, kiuj kutime trovas nur malmultajn klien
tojn. ĉiuj malnovaj veturiloj — de longe forprenitaj cle la 
stratoj — reaperas kaj kun ili la malnovaj veturigistoj kun
longa vipo. Multaj el ili Ia « Civiton » de Londono ne plu 
vidis cle kelkaj jaroj, ĉar de la alveno de la automobiloj ili 
nur kondukas ŝargveturilojn en la ĉirkaŭaĵoj de la urbo.

Precipe ĉe la diversaj stacidomoj oni povis konstati la 
mankon de la nuntempaj rapidigiloj kaj Ia miron de la voja
gantoj kiuj estis devigatoj uzi ilojn cle « ontoŭ la superak
vego ». La veturigistoj tute sendependaj pro la speciala 
situacio, ne akceptis konduki la pasagerojn tro malproksi
m e^  aŭ furi siajn tonditajn . Multoj respondis al demando 
pri irado : « Ne, dankon. Mi preferas mallongajn k u r a d o j n .  
Ili estas pli profitdonaj. Voku taksimetron I » Ankaŭ en

— kvartalo de la runioj, de la kluboj kaj 
de lo teolroj — lo neiro de automobiloj sin multe sentigis. 
Beloj sinjorinoj estis ege malkontentaj, ĉar ili devis marsi 
kelkcentojn da metroj aŭ veturi per demokrata aŭtobuso. 
Ironiu estis la vidajo de ĉevalveturiloj haltigiloj ontoŭ la 
Aŭtomobila Klubo koj Sorgita per pakaĵoj de membro de la 
klubo !

Malgran Ia striko kelkaj taksimetro} estis haveblaj. Ili 
apartenis al malgrandaj posedantoj aŭ al kompanio, kiu 
konsentis trakti kun la kondukistoj. Ĉiu aŭtomobilo videble 
havis blankan papereton subskribitan de ano de la Komitoto 
de lo strikistoj, kiu pruvis la laborpermeson. Lo publiko ilin 
rigordis kici mirindajn ek sterord inarajn . La foresto de pli 
ol 7 OOO automobiloj el la Londonaj strotoj estis koŭzito de 
tre malgrava okazintajo, kaj eble havos gravan rezulton por 
la strikistoj. Inspektoro de iu kompanio, Jus dungita por 
Observi la kondukistojn, raportis, ke unu el ili nomita Brvant 
devus esti paginta al Ia kompanio 0,12 Sm. por transporto 
de pa kaj o. Bryant neis la ŝuldonkaj rifuzis pagi. Li subtenis 
samtempe, ke li ne estis en alia parto de la urbo^anstataŭ en 
tiu enskribita en la spiona raporto.Pro lia rifuzo pagi, li estis 
informita, ke li ne povas konduki automobilon de la kom
panio gis la postulitaj 0,12 Sm. estos donitaj. Kiel protesto 
kontraŭ Ia ago de la estroj kaj inspektoroj, ĉiuj anoj de la 
aŭtomobila sindikato decidis striki gis’kiam Brvant ricevos-

Orienta Londono

kiuj malhelpis tiom da
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la permeson daŭrigi sian laboron. Ĉe generala kunveno 
-.«.OGO si ri k istoj decidis rekomenci sian Diction nur kiam la 
kompanioj estos unne promesintaj ne forpeli la strikintojn 
kaj redungi la forjetitajn kamaradojn due ne pla uzi « spio
nojn * por observi la kondukistojn.

.  >  ’  •  . .

A A

La Liverpoola Komitato por la regulado de la komerco de 
trinkajoj konstatinte, ke la nombro de ebriuloj estis multe 
pli malgranda dum la strikoj ol kutime, decidis daŭrigi la 
uzadon de la reguloj faritaj dum tiu tempo, rilate al la m a 
fermado kaj fermado de la trinkejoj.

Jen do la reguloj proponitaj kaj akceptitaj por la estonto :
1-e. La trinkejoj malfermiĝos je 8 h. 30 matene anstataŭ 

je  6 h.
2-e. Nek virino, nek persono malpli ol 16 jaro, povos 

ricevis trinkadon antaŭ la 12 b.
3-e. La trinkejoj estos fermataj ĉiutage je lOh. a n s ta ta  l i  h.
4-e. La urbaj autoritatoj, por la regulado de tiu komerco, 

ricevos povon ebligi fermadon pli fruan aŭ pli malfruan, 
«e necese.

6 -e. La kluboj devos submetiĝi al la sama regularo, sed la 
komitato povon doni specialajn permesojn,

Tiu nova regularo estis akceptata diversmaniere de la 
publiko, sed la plimulto konsideras ĝin tre bona. La konsi
lantaroj de la aliaj britaj urboj tre interesigis pri tiu reformo, 
kaj eble baldaŭ multaj el ili faros similajn sangojn. Ĉar ĝi 
signifos en multaj okazoj malpli da elspezoj ĉe la trinkejo 
kaj pli da komforto en la hejmo.

P. B l a i s e  (Del. Londono).

u L a  P o n t o  »
La vorto *< ponto *> laŭsence signifas ilon, kiu interligas du 

partojn dungatajn.
« La P o n to j) ,  kies noma estas la titolo de jus aperinta 

verko de niaj samideanoj Bŭhrer kaj Saagcr el Muniieno, 
celas interligi la intelektan laboron de la homoj. Pro tio ĝi 
havas la subtitolon : organizado de la intelekta laboro. Gis 
nun regis kaj regas vera anarkio en la intelekta laborkampo. 
Anarkio en tiu senco, ke la emo al nepra individueco supe
ras la emon al socicco. Sendube la rajtoj de 1’individuo 
devas esti rigardataj kiel unu el la plej grandaj progresoj de 
la lasta jarcento. Societo eĉ pli bone kreskas, se ekzistas 
sufica persona libereco ; sed kiel en ĉiuj vivokampoj, troa 
libereco malutilas al la societo, kaj ne nur al ĝi, sed ĉefe al 
giaj partoj, la membroj de la societo. Estas malfacile trovi 
la gustan mezan vojon, kiun devas iri societo por garantii 
al siaj membroj sufican liberecon kaj samtempe en la inte
reso de ĉiuj sufican disciplinon.

La Ponio  rigardas ĉi tiun problemon unue de filozofia j 
vidpunkto, kiu poste per si mem kondukas al praktika apli
kado de la ideoj. La organizantoj de la Ponio saĝe evitis la 
eraron organizi « ĉion ». lli limigas sian laboron al la plej 
urĝaj bezonoj. Kun speciala ĝojo, ni Esperantistoj konstatas, 
ke inter la « rimedoj por la organizado de ki intelekta 
laboro » trovigas la helpa lingvo, ke ĝi eĉ estas rekonata 
kiel ĉefa bazo por la laboro plenumota.

Ĉiu laboro havas du flankojn, la intelektan parton kaj la 
pli malpli mekanikan. Ekzemple, la verkado de artikolo 
estas la intelekta parto, la skribado, presigo kaj dissendado
la mekanika laboro.

La unua estas malfacile organizebla kaj postulas la an- 
taŭan organizon de la dua. ĉ u  la dua mekanika laboro estas 
finita ? Certe ne. Oni preskaŭ ne ankoraŭ komencis. Por

(i)  La Ponto. Organizado de la intelekta laboro : De K. W. 
Bŭhrer kaj Ed. Saager. Trad. J. Schmid. Eldonejo Senboti,
Ansbach.

konigi ideon sufiĉus se ekzistus nur unu lingvo, eĉ estus 
multe pli bone se ekzistus nur unu, ĉar la diverseco de la 
lingvoj malhelpas la disvastigon de la ideoj. Aŭ por difini 
iun ajn spacon estus same pli bone se oni havus nur unu 
mezurmanieron anstataŭ multaj. Por difini ia prenon estus 
sendube granda helpo, se ekzistus nur unu monsistemo. La 
rusoj uzas alian kalendaron por difini la tempon ol la aliaj 
Europanoj, kiuj siaflanke uzas ankaŭ reformindan kaj espe
reble baldaŭ reformotan kalendaron, ĉ i  tiu diverseco estas 
fonto de nedubeblaj m a lo p o r tu n a j ,  ĉ ion  ĉi tion celas 
forigi la Ponto per « organizado de la interkomprenilo] ». 
Tre grava alia mekanika organizo estas la enkonduko de la 
« mondformato » (I). La mondformato estas ne nur unu for
mato, sed formatoj, kiuj staras en matematikaj rilatoj unu 
kun lii alia (uzado de la « ora sekco »). La ciferoj estas 
laŭbezone duoblaj, kvaroblaj aŭ partoj de la poŝformato, 
kiu havas longecon de 16,-cm kaj largecon da 11,3-em. Kiu 
kolektas librojn, prospektojn, katalogojn generale presaj oj n, 
tiu spertas ĉiam la maloportunecon de la nunaj diversaj 
formatoj. La ĉefa manko estas, ke oni ne povas ordigi la 
librojn laŭ ilia enhavo, sed Iau ilia ekstera fornio, kiu estas 
pure hazarda. U. E. A. jani eldonas ĉion en unu formato kaj 
niaj samideanoj certe spertis, ke tio, ekzemple niaj gvidfo
lioj, estas nedubebla profito.

Ne malpli grava estas la principo de la < m o n o g r a f io  » de 
la presajoj. Ĝi eslas pli nova kaj ankoraŭ tre malmulte ko
nata. Gi celas apartigi la diverstemajn partojn de iu libro, 
tiel, ke parto, kiu en si mem estas memstara, estas elprene
bla el la libro kaj ree enmetebla, plie estus sole aĉetcbla. Se, 
ekzemple, mi havas grandan medicinan verkon, kiu pritrak
tas ĉiujn malsanojn, sed en kiu nii deziras legi nur aŭ posedi 
la parton, en kiu estas pritraktataj Ia kormalsanoj, mi Iau 
la nun uzata sistemo estas devigata aĉeti, la tutan libron. Se 
mi volas legi en gi mi ankaŭ bezonas la tutan libron. Laŭ la 
monografia sistemo oni disigas la partojn en kajeroj : kaj 
poste kolekto da kajeroj formas la libron, sed ĉiu kajero 
estas aparte havebla. Tiamaniere mi povas el multaj libroj 
ricevi tion, kiu speciale min interesas ne estante devi
gata posedi la tutan libron, kio en siaj aliaj partoj ne havas 
intereson por mi. Multaj personoj, pro la manko de ĉi tiu 
sistemo distranĉas la librojn. Sciencistoj estas devigataj 
pasigi multe da tempo en bibliotekoj pai- elkopii cl la diver
saj libroj la sp ec ia n o jn  por sia fako.

La Ponto akceptas ankaŭ la numeradsistemon elpensitan 
de la amerikano « De\yey », kaj nun uzatan ĉc la Brusela 
bibliografia instituto.

La enkonduko de ĉi tiuj gravaj progresoj de la labormetodo 
estas la ĉefa tasko de la organizajo nun en fondigo nomata 
la Ponto. Ni Esperantistoj laŭ niaj fortoj povas doni nian 
apogon al tiu entrepreno ĉar ĉiuj similaj progresoj celas la 
« plifaciligon de la rilatoj inter la homoj », kiu ja estas la 
ĉefa laboro de nia U. E. A. Fa. F l .

V o ĉ d o n r a j t o  k a j  V i r in o
Jen interesa eltirajo de parolado farita de S-ino Annie Be- 

sant, la fama prezidantino de Ia Teozofia societo, al la anglaj 
voĉdoncmulinoj ĉe Albert-Ilall, eu Londono (2) :

• Sinjorinoj! Tio kio kunvenigis nin ĉi-tien estas ne nur 
feminisma, sed ankaŭ homara demando; ĝi estas, tutegale, 
tiel grava por la viraro kiel por la virinaro...

(I) Anstataŭ Mouofortnato, oni de uuo uzos ki esprimon Mumi
fo r ni a to. El K spera ata vidpunkto, tia nova esprimo eslas certe pli 
tauga, ĉar ĝi malaperigas la antauan konfuzon kun nia Esperanta 
radiko mon !

(i) El la gazeto \Lc Teosophe. — Tin artikolo kuj la sekvanta, 
destinitaj al la ĉikuna Virina Bulteno, ne povis aperi en gi pro 
manko da loko.
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Efektive, viroj kaj virinoj ne povas dividigi en du ne 
mikseblaj partoj. Ambaŭ seksoj formas ununuran homaron; 
e iu e! ili estas parto de la tutajo kaj tiu tuto malfortigas 
kiam grava demando apartigas unu for de Talia kiel du kon- 
traiihatalantajn partiojn...

Estas vere (kaj tion neniam ni devas forgesi) ke trovigas 
multaj viroj, kiuj penadas por helpi la virinojn kaj ke estas 
Ia sen i nkia  t eco, seninteresi#© kaj a lkutim i^  de tiuj-ĉi, kiuj 
malfaciligas ilian ekkapton de la postulita situacio, en la 
nacia vivado...

Sur (Muj laborkampoj, viroj kaj virinoj devas kunlabori, 
kaj precipe rilate al la vocdonado, estas vere, ke du kapoj 
plivaloras ol unu. Mentale, la virino diferencigas de la viro, 
kaj tiu diferenco estas alte datinda; ĉar se Si volus imiti 
simie la viron, esti nur duobla gamajo, Sia vocdonado pru
cigus malmulte signifa. Male, se Si alportos sian virinan 
koron, sian virinan cerbon al la komuna agado, se Si ne for
gesos, ke nacio estas vera familio, kiu bezonas la samtempan 
helpadon de la patrino kaj de la patro, tiam Si ne nur duo
bligos Ia kvanton de la voĉdonoj, sed ankaŭ alportos 
novajn elementojn en la ledofarado, povan pensmanieron 
novan aplikadon de la legoj kaj de Tadministrado...

Necesas ke la vocoj de la viro kaj de la virino kunigu por 
elmeti ununuran perfektharmonian akordon. Tiam, montri
gos la revindaj virinoj, fortaj, kunigaj, kvietanimaj, pretaj 
al Ciaj helpoj, perdantaj nenian el siaj ŝatindaj bonecoj ; ilia 
patrina koro ĉiam fortigos la senfortulon, relevos kaj sub
tenos la falinton. Iru, iru antaŭen, virinoj, al tiu rajto de la 
vocdonado, kiu estas nek vira, nek virina, sed homa; direktu 
sage vian vivagado»! por ke gi konduku vin al utila, paca, 
merita triumfo ».

Annie ĥesAirr,
Prezidantino de Teozofia Societo.

Irali. Henriette Dioc-Trouillos (Parizo), Membrino de la Virina 
Komisiono.

I n t e r n a c i a  f e m i n i s t a  K o n g r e s o
e n  S to c k h o lm  (I)

Dum junio io l i ,  en urbo, kiun oni vere povas nomi mi
rindajn, rimarkinde eleganta, kie* grandegaj monumentoj 
staras cela  belega kadro de Tskandinava naturo heligita de 
tiu dolĉa opalkolora lumo speciala je Tpi oksimeco de poluso, 
la gekongresanoj de Unuigo por Voĉdonrajto de la virinoj 
pasigis dekon da tagoj sennoktaj.

Vere, oni laboris kaj admiris tage kiel nokte, efektivo kaj 
revo absolute miksigis, tiel per la beleco de Tvidaĵoj, kiel 
per la entuziasmo de mil du cent virinoj alkurintaj el ĉiuj 
direktoj, kunlaborantaj por la efektivigo de sia komuna 
idealo Justeco.

La dimancon, 11-an de junio, okazis la malfermo... spirita 
de Tkongreso. La reverendino Anna Schmv  (U. S. A.) predi
kis kaj alvoke pregis ^ c ir k o n sta n ce . Antaŭ kelkmila aro 
da homoj enpensigitaj kaj scivolemaj, kiuj ne genante unu 
la alian, ĉar la sveda popolo estas tute afabla, amasigis mal
facile en la belega O e fp regejo Gustaf Vasa, la reverendino ĉe
florornamita katedro parolis angle, pli ol unu horon kaj 
duono, kun tiu elokventeco farita el mikso de sago kaj ide
alo, kiu karakterizas multajn anglo-amerikajn paroladisti-

(1) « La Ligue », belga organo de I» Leĝrajto de la virinoj rue 
d‘Arlon, 40, Brosse! ; n Jus suffragii » organo de Internacia Unuigo 
VoCdon-rajto de la virinoj Kruiskade, 02, Kotterdam ; « La Fran
caise », 64, rue Richelieu, Paris : k. t. p.

i nojn. La grandaj orgenoj kaj la horoj de junulinoj de Kon
servatorio, kiujn f-ino Efrida Andree, sveda komponistino, 
direktis majstre, fine donis al tiu unua soleno ŝajnon de 
feminista triumfo.

La lundon 12, je IO h. matene, en la orbrila salono de la 
kongreso, ornamita per la svedaj koloroj (atlaso flava kaj 
blua), la Estri na ro, prezidita de la tre eleganta S-ino Chap
man Catt, sidigis sur la scenejo, vera florbedo, kaj malfermis 
oficiale la kongreson, per nomado de Tdelegitinoj sidantaj 
en premitaj vicoj ĉe la grandega salono.

Staris nur la junaj svedaj studentinoj portantaj kaskojn 
kaj diagonale la nacian skarpon el atlaso ; ili servis kiel 
pagioj, kaj tiuj graciaj junulinoj portis la komunikejojn de 
la delegitinoj al la Estrinaro kaj reciproke : tio estis la sole 
necesa policforto por konservi la plej plenan ordon dum 
dudeko da kunsidoj kaj tiom da festoj kaj publikaj kunvenoj

Ĉiu nacio formis grupon kun sia standardo. La kunsidoj 
sin sekvis ĉiutage de IO h. gis I h. tage, kaj de 7 h. gis 12 h.
nokte; ĉar, ĉe la festenoj kaj luksegaj vespermangoj kiujn
ni ĉeestis, en la Cirkauajo de Stockholm ĝis en Upsaal, la 
geparoladintoj senĉese aŭdigis belajn kaj bonajn vortojn.

La entuziasmo de 1’gekongresanoj egalis nur tiun de la 
ĉeestantaro, ĉar la publiko kunigis kun ni, nome ce la  kunveno 
en liberaere, kie la virinoj kuragis komuniki senpere al la 
publiko siajn ideojn.

La elokventeco, kiun ili senŝpare uzas, impresas daŭre 
tiujn aŭskultantarojn de viroj kaj virfnoj ne instruitaj pri 
niaj postuloj ; kaj ni sciis, antaŭ ol forlasi la ĉefurbon de 
Svedujo, ke ĉi tie, kiel ie ajn, ĉiuj tiuj internaciaj manifes
toj de la nova feminista idealo multe'helpis niajn klopodojn.

La paroladoj plej ŝatitaj de 1’partiestroj, por kiuj oni 
elkriis viglajn kaj entuziasmajn huraojn estis tiuj, kiuj asertis, 
ke la nova fundamento por societoj devas esti netuŝebla 
justeco, starigita de la tuta respekto al la homa personeco  
kaj al la plena egaleco de ambaŭ seksoj antaŭ la lego.

La jena deziresprimo al la Parlamentoj estas subskribita 
de la plej gravaj famuloj de Tinternacia partio feminista :

Konsiderante, ke la tuta legrajto de la homa personeco estas 
akceptita de ĉiuj civilizitaj popoloj de la XX« jarcento, la subskri
b in ta j  petas la ^farantojn enkonduki en Ia legaron de sia lando 
la principon de Tegaleco de ambaŭ seksoj antaŭ la lego, implikanta 
por la virino, ne nur la devon obei la legon, sed ankaŭ kiel por la 
viro, la rajton civilan kaj politikan, kuo la balotilo, logikaj konsek
vencoj de la devo al obeo de 1’konstituciaj legoj ; do, la subskri
bintaj delegitinoj petas, ke ĉiuj civitanoj kaj civitaninoj estu pro
klamitaj egalaj antaŭ la lego. Per tiu rimedo estos respektata la 
tuta rajto de 1'virino, homa kaj socia personeco samvalora kiel Ia 
personeco de Tviro. Nur per tiu rimedo ambaŭ duonoj de la nacio 
estos egale liberigitaj de ĉia ajn resto de sklaveco.

Tiu deziresprimo estas prezentota al Parlamentanoj de  
ĉiuj landoj por pli bone utili al nia afero, resumata per tiuj 
vortoj : Egaleco de ambaii seksoj antaŭ la lego.

Alia punkto estas akceptita, kiu pruvas la internacian 
feministan interkonsenton : estas voĉdonite kun grava pli
multo, ke la feminista partio devas zorge eviti, ke ĝin influu 
ia ajn politika partio aŭ ia ajn Stata regulo. Tio devos daŭri 
gis kiam politikaj partioj kaj registaroj estos enskribataj 
en la legaro la egalecon de Tseksoj, principon de socia jus
teco, kiu superas ĉiujn aliajn kaj nepre postulas la balotilon.

Fine oni voĉdonis, ke la 7-a kongreso de Unuigo por Voĉ
donrajto okazos dum junio 1913 en B u d a p est  ; oni aklamis 
pluan fojon la afablan kaj senpartian Prezidantinon, la nela
cigeblan tutan estraron, kaj la ĉeesUntajn lamulinojn, nome 
la dolĉan poetinon Selma Lagerloir, la reverendinon Anna 
Schaw,.la finlandajn deputatinojn, k. t. p.

L. DE F.
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P  O  LITERATURA P A Ĝ O o  ^

LA

E S P E R A N T A  L IT E R A T U R O
O stlorn . Vilaĝfaj Sk izoj de S . Vlfers, el holanda lingvo 

tradukis M. J. \Vessel. — I). Van Sijn kaj Zoon. — Rotter
dam «Nederlando Prezo : bros. 1,65 Sra. bind. 2.05 Sni.

Tiu 300 paga verko estas unu el la plej gravaj en nia tra
duka literaturo, ne bur pro la dikeco de llibro, sed ankan 
pro la granda kaj speciala intereso de l’originalo. Pri la 
stilo de la traduko, kvankam ĝi estas generale bona, eĉ ofte 
bonega, nii devos fari kelke da kritikoj.

Ostlorn estas Nederlanda vilago, kursanta malproksime de 
ailiaj vilagoj kaj de urboj. Gia logantaro vivas preskaŭ apar
tigita de la cetera lando. Tamen en la m a lla ta j  limoj de 
tiu mikrokosmo (mondeto) sajne baraktas la tuta homaro 
kun siaj grandajoj kaj mizeroj, gojoj kaj malesperoj, anioj 
kaj malamoj, praktikaj homoj kaj revuloj, pekuloj kaj 
herooj, La simplan kaj belan ekzistadon de terkulturistoj, 
la vivon de pastroj altanimaj, bonfaremaj kaj toleremaj la 
verkisto celis (kaj sukcesis) priskribi ; kaj el tiuj dek rakon
toj tre diversaj laŭ la faktoj kaj tenioj, sed kunigitaj per la 
samaj mulmultaj drampersonoj, kunligitaj perda fadeno de 
«amaj generalaj ideoj, rezultas por la leganto forta kaj 
unueca impreso.

Kelkaj el tiuj rakontoj atingas superan belecon. Mi pleje 
admiris : Vigen la Revulo — la Pastredzino — Ake — llting 
la sonorigisto — Dubo... Sed en ĉiuj rakontoj elspiras pro
funda kompreno de la kampara naturo kaj sento de larga 
toleremo, kiu asocias, en altegaj regionoj de la pensado, 
ra a Igra ŭ la diverseco de religiaj sektoj, la mensojn de 
homoj bonkoraj kaj justemaj.

El la tuj citotaj linioj la leganto jugos meni pri la ofta 
bonegeco de la stilo. (Vigen la Revulo restas sola dum la 
nokto ĉe la lito de sia ^usmortinta patrino) p. 32.

Estis postuoktmezo, kaj la junu lo  anko raŭ  sidis su r  la sego, kiun Ii 
estis alŝovinta apud la lito de sia patrino. M algranda lampo, kiel 
uzas la vilaganoj, brulis su r  Ia tablo, kaj je tis  sian lumon gus te  su r  
la vizagon de la malvivulino ; Car Vigen estis fortirinta la littukon, 
kaj senĉese volis vidi tiun vizagon. Tio estis al li agrabla.

Sa jn is  al li kvazaŭ Si dorm us, la malsanulino, kaj kvazaŭ Si 
baldaŭ ekvekigus, por ree interparoli kun li. Jes li volonte vidis 
tiun vizagon, k iu  tie kuŝts , tiel kvieta, hela k a j  afabla. C u  tie an
koraŭ estas sulketoj su r  la frunto ? Ne, ili forigis ; de tiu frunto 
blanka lumo radiis. Kaj la buso, ĉu  ĝi estas anko raŭ  kun tira ta  
k ie lan taŭ e ,  simile al la buŝoj de homoj, k iu j multe devas labori ? 
Ne, tiuj lipoj estas m alstreĉita j, kiel de homoj ne havantaj zorgon 
pri la ĉ iu taga  pano a ŭ  pri io alia.

Kaj tiuj okuloj, kiel kviete ili estas fermitaj ; kian» si tuj ekmal- 
fermos ilio, tiam estos ekrigardo de homo, kiu ne plu bavas avi
don , ĉ a r  la avidoj ja m  e s u s  plenumitaj.

Kaj tiuj okuloj a lr igardus lin, kvazaŭ dirante : « Vigen, knabo 
mia, mi nun estas en  la lando, kie neniu plu estas m alr ica , ka j kie 
neniu plu havas doloron ; tien vi ankaŭ  devas veni ! p *

%

Oni vidas kiel rica kaj fleksebla povas esti tiu stilo. Be
daurinde oni renkontas tro multajn m a lk o rek ta jn . Nur en 
la unua rakonto (p. 1-41) nii notas : oftan nejustan uzon de 
la tempoj — Sipo nenion faris oli akrona) rigardi — vi je s  mal
proksime vidas — siaj okuloj ies parolis — fundo  kun signifo 
^le bieno aŭ tero (Ii kraĉis sur Ia fundon) — tiel longe li dezi
ras — eĉ sen li meni konscias (adverboj uzataj konjunkcie)
— ĝust (sed gust tiu penso...), k. t. p.

Kial la tradukantoj kaj originalaj verkistoj ne pli zorge rele
gas kaj korektigas siajn verkojn ? El tiu zorgemeco rezultus

profito por la autoroj, senmiksa plezuro por la legantoj kaj 
pli agrabla tasko por la recenzistoj.

m
* ♦

C. F. Ramus. — A lin e , svisa rakonto, trad. Renĉ de 
Saussure. Genĉve, Esperantia Librejo, IO, rue de Ia Bourse. 
Prezo : I Sni.

En preskaŭ klasika stilo, sen tro da sciencemaj fantaziajoj 
(kaj tiun sindetenon oni ne povas tro laŭdi), S-ro R. de 
Saussure tradukis simplan kaj kortuman rakonton de Svisa 
aŭtoro. La temo estas tute ordinara, eltirita el la ĉiutaga 
vivo kaj emociige rakontas la tro oftan malfeliĉon de vilaga 
malrica senkaraktera knabino (Aline), kiun forlogas, grave
digas kaj Ane forlasas en honto, malsano kaj morto senkora 
kamparbelulo Julien. Kompreneble tiu malŝatinda speci
meno de virseksa egoismo, edziginte kun rica heredantino, 
guas la estimon kaj eĉ admiron de preskaŭ ĉiuj samlan
danoj.

Jen beleta priskribo de noktigo en vilago (  p. 44.45) :
Ju pli malaltigis (la) suno, des pli longigis la ombroj de rarboj ; 

baldaŭ ili paligis kaj intermiksigis en la krepusko suprenvenanta 
de el (el la) fundo de 1’valetoj. Viroj kaj virinoj, rastilon survitre, 
elvenis laŭlonge de la rozkolora strato, kaj malaperintaj post arboj
ili reaperis pli fore kontraŭ (?) la orsimila ĉielo. Oni aŭdis harmo
nikon ludantan. Kaj la nokto kvieta ekluitis ĉiujn bruojn pasante 
kaj forprenis ilin... Endormigis la vilago, kiel 6 iu vespere ; estis 
la momento, kiam la steloj eklumas ; brilas ili en la ĉielo, kaj lumoj 
sur la tero ; poste la lumoj estingigas kaj ripozo sternigas sur la 
homoj. La grandaj litoj havas malvarmajn tukojn. La mastro 
kuŝigas apud sia edzino, kaj la laboristoj sur Ia fojno, kaj poste la 
spacego restas sola kun la steloj.

9

♦ •
D-ro Stanislau Schulhof. K ion  la v iv o  a lp o r t is ,  (dek 

originalaj poemoj) kun antaŭparolo de Marie Hankel. Espe
rantia Librejo, IO, rue de la Bourse, Geneve (Svisujo). 
Prezo : 0,25 Sra,

En la antaŭparolo de tiu verketo, S-ino Marie Hankel tre 
prave diras : « Sen beleco lingvo ne povas vivi, sen floro ne 
farigas frukto. La homo ne nur bezonas prozon, Ii ankaŭ 
bezonas poezion. Poezio estas la forta flugilo, kiu alkondu
kos nian Esperanton al la venko. »

Pro tio ni Esperantistoj devas esti dankemaj al la veraj 
poetoj, kiuj, kiel S-ro Schulhof, esprimas per Esperanto 
siajn emociojn, esperojn, eĉ « despcrojn ».

Sed ni tuj forstreku tiun lastan vortaron; ĉar, D-ro Schul- 
lhof promesis, ne nur ke li kuracos sian malesperemon, sed  
ankaŭ ke li ne plu uzos la barbarismon, kiu paradis sur la 
titolpago de lia antaŭa verko :

Mi promesas ankaŭ sen fanfaro,
Ke en tuta mia posta vivo
Mi la vorton « Desper » ne eldiros
Kaj neniam ankaŭ mi deziros,
Ke la vort' paradu en vortaro.'

(ieorg Belli). — S in joro  H e r k u le s ,  unuakta burleskaj©, 
trad. H. Arntz kaj M. Butin. Berlin, Marier kaj Borel. Prezo:
0.10 Sm.

Amuza komedieto, bone verkita kaj tradukita, facile lude
bla (7 personoj) en esperantistaj festkunvenoj.

La plej bonaj spritajoj el « Munkenaj flugantaj folioj ». 
Ricevebla per la Esp. p ropa j. Instituto, Leipzig 157; 64 pg. 
Sm. 0,60.

Tiu bonhumora libro enhavas zorgeme kolektitan aron da 
spritajoj el la unuaj 70 jarkolektoj de la gazeto « Mŭnchncr 
Fliegende Blsetter ». La libro estas bonstila kaj belpresita 
kaj ĝi helpos gajigi la esperantistaron. Jen du spritajoj eble 
ne el la plej amuzaj, sed el la plej mallongaj :
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Je l’na*kiĝa festo, « Jen sinjoro la barono sendas ai vi kiel 
signon de sia granda  anio malgrandan  donacon » — « H o ! 
ia malon mi pli salus I »

Programado ; Per la eniro de Sinjoro la urbestro la bcst- 
ekspozicio estas malfermita.

r #  #

Aliaj ricevitaj verkoj ;
S-roj Brogajota F ed erac io  in terreg n a . Paris, r im v e r 

sa la, 20 , rue du Cloitre-Saint-Merri, 20. Prezo : O, IO Sm.
Paul L i na ris. In te r n a c io n a l ism o  y  E sp era n to  Confe

rencia. — Cordoba, Jmp. -Moderna, Maria Cristina. Prezo : 
Pesetas 0,50

Tiflis.Vasaro. — La fela s ta n d a rd o  (Persa legendo). —
Presejo Esperanto. Prezo : 3 sd.

P. Chrislaller — ? E sp eran to  s im p lig i ta  ? — Represajn 
el « Eho Esperantista ». Prezo (ne montrita).

D isro m p u  ni la in term u ro jn  (Respondo de Teosofia- 
nino, Kontraŭparolado de holanda pastro protestanta). — 
Amersfoort (Nederlando) P. Dz. Veen. — Prezo : 0,20 Sm.

L. Ticck. — La b lon d a  E kberto , trad D-ro W. Fische r.
— II. Wuttke, Magdeburg, Pioniestr. 21. Prezo 0,20 Sm.

V e r t o .

F E I j I B T O N O

La Suferoj de ju n a  W e rth e r
de W . v. GCETHE

T r a d .  F>. U S I N O E R

Vespere mi revenas al la m aizejo j  estis ankoraŭ malmul
taj en Ia gastĉnmbro, ili ludas Jetostojn sur tahlangulo, refal
dis la tablotukon. Tiam envenas la honesta A..., demetas 
sian tapeton min rigardante, aliras al ini kaj diras mallaute : 
« Vi havis m a lagrab lon  ? » « Mi ? «liris mi ». La grafo for
pelis vin el la societo ? ~  « Prenu Ain la diablo ! » nii diris, 
« mi frojis, ke mi venis en la liberan aeron ». « Hone », li 
diris « ke vi prenas Ain sur la malpezan sultron ! Nur tio 
afliktas min; Ai jam estas cie konata » — Tiam la afero kole
rigis min. Ĉiuj. kiuj venis al la tablo kaj rigardis min, mi 
pensis, tial rigardis min. Tio faris malbonan sangon !

Kaj ĉar hodiaŭ oni eĉ bedaŭras min ĉie, kien ajn mi iras, 
ĉar nii a Cidas, ke miaj enviantoj nun triumfas kaj diras : jen 
oni vidas, kion atingas Ia arogantuloj, kiuj estas malhumilaj 
pri sia eta prudento kaj kredas, ke ili povas moki pri ĉiuj 
situacioj, kaj kio estas la cetera hunda babilajn'— jen kial 
oni dezirus bori tranĉilon en sian koron ; ĉar oni parolu 
pri memkonfida, kion oni deziras, tiun mi volus vidi, kiu 
povas toleri, ke friponoj parolas pri li, kiam ili havas avan- 
taĝon je li ; se ilia babilejo estas vanta, ho, oni facile povas 
lasi ilin.

La 16-an de marto.
ĉ io  instigas min. Hodiaŭ mi renkontas fra t in o n  H... en la 
aleo, nii ne povis reteni min ekparoli kun si kaj montri al 
Si, tuj kiam ni estis iom malproksimaj de la societo, inian 
ofendsentemon pri sia fremdula konduto « Ho VVerthcr » si 
diris je korega tono « ĉu vi tiele povis interpreti mian kon- 
fuzecon, konante mian koron ? Kion mi suferis pro vi de la 
momento, kiam rai eniris la salonon ! Mi antaŭvidis ĉion, 
centfoje Ai sidis sur mia lango diri Ain al vi. Mi sciis, ke tiuj 
de S... kaj de T... foriros pli volonte ol resti kun vi ; nii 
sciis, ke la grafo ne povus perdi vian favoron — kaj nun la 
bruo I » — « Kiel fraŭlino ? mi diris kaj kasis mian teruron, 
Ĉar ĉio, kion Adelia  antaŭhieraŭ diris al mi, tiu ĉi momente

Al niaj A bonantoj
P r o  la  K r is tn a sk a j  kaj N ov-Jaraj festoj. E S P E 

R A N T O  n e  a p ero s  la  5 an  de Januaro . K om p en se , t iu  
ĉ i  N" a p e r a s  d u ob le . La v e n o n ta  N e liro s  do la  20-an  
d e  J a n u a ro .

traruligis miajn vejnojn kiel bolanta akvo. — « Kion A* jam 
kostis al mi ! » diris la ĉarma krealo kaj la larmoj staris en 
siaj okuloj. — Mi ne estris min plu, estis petonta min je  Siaj 
piedoj. « Klarigu vin » nii kriis. La larmoj, ruligis malsu
pren de siaj vangoj. Mi estis konsternita-. Ŝi sekigis ilin ne 
intencante ilin kasi. Mian onklinon vi konas, « ŝi komencis » 
ŝi ĉeestis kaj rigardis Ain, ho, per kiaj okuloj ! \Verther, nii 
toleris en la hieraŭa nokto, tiun ĉi matenon predikon 
[iri miaj rilatoj al vi, kaj mi devis aŭskulti vin malal-
altigi kaj degradi, kaj povis kaj estis permesata nur duone 
vin defendi ».

ĉ iu  parolo, kiun ŝi diris, traboris mian koron kiel glavo. 
Si ne sentis, kia kompatemo estus ĉion ĉi malmontri al nii ; 
kaj nun ŝi arjkoraŭ aldonis, kio estus plue diraĉata, kiel ia 
speco de homoj Aojus pri Ai Kiel nun oni A°jus kaj triklus 
sin pri la puno de miaj malhumileco kaj malŝatemo de aliaj, 
kion ili jam delonge riproĉas al mi. ĉ i  ĉion, Vilhelmo, aŭdi 
de ŝi kun la voĉo de la plej vera intereso — mi estis detruita 
kaj ankoraŭ estas furioza en mi. Mi dezirus, ke iu maltimu 
riproĉi Ain al nii, por ke nii povu trapiki lian korpon per la 
sp a d o ; se mi vidus sangon, mi farigus pli kontenta. Ha, mi 
ekprenis centfoje tranĉilon, por liberigi mian prematan 
koron. Estas dirate pri ia nobla speco de ^evaloj, kiuj, estante 
terure varmigitaj kaj incititaj, instinkte morddifektas arterion 
por havigi al si spiron. Tia nii ofte trovigas, mi dezirus mal
fermi al mi arterion, kiu havigus al mi eternan liberecon.

La 24-an de marto.
Mi postulis mian eksigon de la kortego, kaj, mi esperas, 

ricevos Ain, kaj vi pardonos al nii, ke mi ne antaŭe petis 
vian permeson. Mi ja nun devas foriri, kaj kion vi povus  
diri al nii por konsentigi min pri la restado, tion mi scias 
ĉion, kaj do -  sciigu Ain al mia patrino en ia sukoto ; mi 
meni ne scias kion fari kaj ŝi konsentu, kvankam mi ne po
vas helpi al si. Certe Ai a ll ig o s  ŝin. Fidi la belan karieron, 
kiun ŝia filo jus komencis al sekreta konsilanto kaj ambasa
doro haltantan kaj returnen la besteton al la stalo ! Faru 
nun cl Ai, kon vi volas, kaj devus resti ; sufiĉe, mi iras ; 
kaj por ke vi sciu, kien nii venos, tie ĉi estas la princo*", al 
kiu multe plaĉas la interrilatoj kun rai; tiu, aŭdinte pri mia 
intenco, petismin iri kun li al la bieno, kaj pasigi tie la belan 
printempon. Mi estos lasata tute sola, li promesis al mi, kaj 
ca r m bone interkompreniga* esccpte je ia prunkto, mi do 
volas riski Ain sencele kaj iri kun li.

™ t i  /  £ randa PTarto  de n ia i a b ° n ° i  a n ig a s  e n  ja n u a 
ro kaj februaro. N i do p eta s , k e  ĉiuj ab on an toj, k iuj
e s ta s  in form itaj pri la f in ig o  de sia  abono, b o n v o lu  
k ie l eb le  plej b a ld a ŭ  sen d i s ia n  reabpnon  por e v i t i  a l

k i o podojn111 ̂  ° n Gn ^  ek sp ed a d o  k ai a l n i s e n u t i la jn  

La jara abono k o sta s  2  Sm . ( lu k sa  e ld on o  : 2 ,5 0  S m .)
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fli»  N IA  l iE G  A K T A R O

Ni rememorigas al niaj legantoj, ke ni deziras la kunlaboradon de 
kiel eble plej multaj samideanoj por la redakto de Ia rubriko « Es
perantismo ». Ne necese estas skribi leterojn : plej ofte sufiĉas post
kapo. Ni plezure enpresos ĉiujn informojn pri nia mova Jo, sed 
kompreneble ni devos kelkfoje resumi, ĉar mankas a) ni loko. Ni 
rekomendas al helpontoj la precizecon ; ili bonvolu indiki la daton 
de ĉiu fakto (parolado, kurso, k. t. p.), la devenon de ĉiu informo. 
Por artikoloj en naciaj jurnaloj oni sendu al ni, se ne la jurnalon 
mem, almenaŭ gian titolon kaj daton, la nomon de la urbo, kie ĝi 
aperas, kaj resuman enhavon de Partikolo. Plue, kiam komitato or
ganizas nacian aŭ provincan kongreson aŭ eĉ feston iom gravan, 
estas konsilinde konigi al nia redakcio kiel eble plej frue la daton 
kaj programon de tiu okazonta jo. Tiela reklamo ne estas vana por 
la sukceso. Senutile diri, ke ni poste danke ricevos iom detalan ra
porton pri tiaj manifestadoj de nia vivado. Ĉiuj korespondajoj devii8 
alveni antaŭ la 12a kaj 2 /a de ĉiu monato al la adreso : « Esperan
tio », rue de la Bourse, IO, Geni ve, Svislando.

K R O N IK O
N o v a j  gru p oj kaj societoj. — En Fiirth (German.), pre

zidas S-ro Leu. G. E.
En Peterburgo, grupo ĉc la ekonomia societo « Laboro kaj 

kulturo ». — H. R.
En Saint-Andre-de-Cubsae  (Franc.), Esp. grupo de la Nor

mala lernejo por instruistoj de Gironde. — A. M.
En Do rpa t (Rus.), leĝa permeso estas atendata. — J. M.
En Spa (Belg.), laŭ iniciato de S-ino Riske.
En insulo Madeira (Portugal.), Centro esperantista stud

enta, prez. C. Fernandes.
En Szerencs (Hungar.), 5 dee., grupestrino, S-ino Vahl, estro 

D-ro Kovacs.

N o v a j  K ursoj. — En Bonii (German.), de S-ro W. Daura. 
G. E.

En Delmenhorst (Gemi.), de S-ro Schmiedel. — G. E.
En Elberfeld  (German.), du kursoj komencigis; nova en Es- 

sen.
En Tarragona (Hispan.), du kursoj.
En Peterburgo, ĉe la ekonomia societo « Laboro kaj kul

turo ». — R. R.
En K raj s noj a r s k  (Siberio), ĉe la gimnastika societo. — A. G.
En Leono  (Hispan.), de S-ro E. Amor, ĉe la libera komerca 

lernejo. — E. A.
En Toulon (Franc.), du ordinaraj kursoj. — A. F.
En Dorpat (Rus.), de S-ro Rosenberg, Del. en Revel, kun 50 

personoj. — J. M.
En Berlin-Schirneberg, estas enkondukita Esp. instruado 

ĉe la popola lernejo.
En Mŭnchen kaj Augsburg, paroladoj de S-ro Parrish.
En Grenoble (Franc.), kun la permeso de la unuagrada in

spektoro S-ro Lajonchĉre, malfermigis kursoj en la komu
numaj lernejoj. En 4 lernejoj S-roj lionnet, Rov, Vjttally in
struas 157 knabojn, en 6 lernejoj S-ro Rov, S-inoj Rlanc, Cha- 
vasse, Organde-Pilloix, 149 knabinojn; 4 aliaj kursoj, farataj 
de S-ro Bonnet, Rov kaj Bruyat, kunigas 69 lernantojn. — 
A. P.

En Pennsglvania  (Usono), P-ro Christen faris paroladan 
kurson ĉe la monahinejo Merav; 80 lernantinoj. En la uni
versitato (Philadelphia) kurso de 100 lernantoj ; en la sem i
nario St-Chas-Boromio, 200 lernantoj, en S\vathraore kolegio 
20 lernantoj.

K u n v e n o j  kaj festoj. — En Weimar, 9 dee., festo pro 
la 3-a datreveno de la fondo de 1’grupo. — G. E.

> * • a . • ' - A ii.'' • ‘* i* ■ j. . • •

n

En Lons-le-Saunier (Franc.), koncerto kun parolado de S-ro 
Bord. -  S. C.

En Firm ing  (Franc.), 19 nov. festo kun parolado de S-ro 
Oruvieu.v; bela ekspozicio arangita tle S-ro Leval, Del.

En Marseille, 20 nov., festeto kunigis reprezentantojn de 
la grupoj de la Provenca federacio. Pli ol 65 partoprenan
toj. En la oficiala kunsido S-ro Rigoir, prez. de la grupo en 
Marseille, faris tre favoran paroladon pri U. E. A. kaj la In
ternacia organizo. Dum la festeno, leŭtenanto Martin, el 
Nice, ankaŭ priparolis la saman temon. Beletaj koncertoj 
kaj balo finis tiun ĉarman feston, kiu estis vera sukceso por 
U. E. A. La lokaj Jurnaloj longe raportis pri gi. — A. F.

En Saint-Nicolas-les-Cileaux (Franc.), sub la direkto de 
S-ro Ratouillet, Del., plensukcesa fe s to ; .‘{OO ĉeestantoj.

La festotablo de U. E. A. en Dresden okazos ĉiam la 3-an 
sabaton de Tnenato, Stadteafĉ, je 8 h. I 2.

— En Aleuton  (Franc.), 19 nov. sukcesa parol
ado de S-ro C. Bourlet

En Mannheim  (German.), 7 dee., de S-ro Istei, Del., ĉe la 
komercista unuigo ; detala raporto en la ĉefa gazeto.

En Tirnova (Bulgar.), 3 dee. paroladoj pri U. E A. de 
S-ro Malĉev kaj Nenkov, Del, La grupo aprobas Ia gisnunan 
laboron de U. E. A. kaj promesas helpi la Del.

En Toulon (Franc.), 3 dee., de P-ro Dumas, ĉe Ia labora 
borso. — A. F.

En Koenigsberg (German.), 1-2 dee., S-ro NVichert, parol
adis antaŭ 3-400 personoj, kun belaj lumbildoj pri L» .Sepa. 
Poste, fama aktoro S-ro Krak, brile deklamis du Esp. pec
ojn. S-ro NVichert ankaŭ paroladis en kvar danaj urboj. Tiu 
paroladvojago de nia bona propagandisto havis feliĉajn re
zultatojn. — J. S.

En Savannah  (Usono), de S-ro J.-R. Spicrs, Del. en Rich
mond. — E. O.

En Beauvais (Franc ), de S-roj Demare}’, Bli u kaj Mourlot.
En Wien, de S-ro Sost, Del., pri praktika valoro de Esp. 

kaj U. E. A*
En Krefeld, 2 dee., de la Del. ĉe la Komiza societo.

P a r o la d v o j a ^  P r iv a t .  — Nia kunlaboranto komencis 
sian unuan paroladvojegon vizitante sudan Francujon kaj 
ltalujon. Jen kelkaj notoj pri liaj paroladoj :

Lgon. — Post favoraj artikoloj en ĉiuj gazetoj, precipe en 
la vespera « Saint Publie » (plena biografio rle la parolad- 
onto). S-ro Privat faris en la Esperantista Hejmo la 25 nov., 
du interesegajn paroladojn. Posttagmeze, pedagogie, li pa
rolis al profesiaj instruistoj kaj al instruantoj de Esperanto, 
kiuj ricevis valorajn konsilojn. Vespere, S-ro Privat taris en 
en Esp. paroladon pri literaturo kaj pri organizo internacia. 
Li temis la vivecon de Esperanto, sin apogante sur tiu fakto, 
ke Esperanto estas precipe praktika, kaj nur dank’al U. E. A. 
Poste Ii kontra nbatalis nepravajn projektojn pri internacia 
organizo, montrante ke U. E. A. estas preta kaj kapabla plenu
mi duoblan taskon, kiu estas intime ununura. Tiuj paroladoj 
estis plej bonaj instruoj por ĉiuj; Iiaj parolmaniero, stilo, 
logiko estis admirataj de ĉiuj ĉeestantoj. ĉ iu j societoj invitu 
nun S-ron Privat. Jen konsilo de tiuj, kiuj aŭskultis lian 
unuan paroladon en lia nuna ĉirkaŭvojago. La lokaj ^urnaloj

— E. P.
Saint-nitienne. -*• La 23 nov., S-ro Privat faris bonegan pa

roladon ĉe la grupo.La aplaŭdoj de multaj ĉeestantoj pravis, 
ke Ia paroladisto ilin treege interesis. — E. G.

r . " j» * • *  . :*. t  . '  / ■ -> ffi i  \  '' V1 . ' • * f *  4 * * + '  • .* • O  # .

Annonaij. — La 29 nov., S-ro Privat paroladis ĉe ia urb
d o m o ; prezidis S-ro Mevzonnier, prez. de la k erca 
ĉambro.

( s
E S P E R A N T I S M O

P a r o la d o j .

publikigis poste bonajn raportojn.
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Ia  sekvantajn tagojn. S-ro Privat sukcese paroladis en 
Vienne, Genova, Firenze, Roma, Bologna.

E sp era n tia j  R egionaj K u n ven oj. — Bradford. — La 
regiona kunveno okazis la lfi nov.; 30 personoj ĉeestis. La 
Del. legis sian raporton, poste la komerca konsulo raportis 
pri sia fianko de la agado. La raportoj estas unuanime apro
bitaj. La membroj interparoladis pri la loka kaj generala 
agadoj de U. E. A. kaj precipe pritraktis la novajn fakajn 
asociojn, pri kiuj ili deziris pli precizan informon; oni alti
ris la atenton al la Statuto de U. E. A., laŭ kiu ciuj Esper
antianoj jam rajtas ricevi la servojn de la asocio sen plua 
kotizajo rilate al la tri fakoj je kiuj apartaj asocioj estas sta- 
rigitaj. I*ine, la kunveno unuanime esprimis la opinion, ke 
se estas necese ricevi pli da mono por ebligi ke U. E. A , 
donu la diversajn servojn al siaj membroj, estus multe pli 
bone iomete pligrandigi la komunan kotizajon, ol krei fa
kajn asociojn (I).

denive. La regiona kunveno de U. E. A, okazis la 30 nov. 
ĉar S-ro Stettler, ĝis uuo Del., ne plu bavas la tempon por 
plenumi tiun taskon, la kunveno elektis kiel anstataŭanton 
S-ron S. S<(«novski. Sekvis parolado de S-ro Hodler pri la 
nuna stato de U. E. A. kaj giaj servoj.

Nelle halti. — Okazis Ia30 nov. S-ro Stroele, Del., raportis 
pri la progresoj «le U. E. A. kaj la diversaj decidoj de la 2-a 
kongreso. La raporto estis akceptata kun danko.

ESPERANTO KAJ LA REGO DE ITALUJO
Nia kunlaboranto Edmond Privat, kiu nun faras en Ita

lujo sukcesan pa rolad-vojadon pri Esperanto kaj U. E. A. 
havis In privilegion esti akceptata de Ia Rego de Italujo 
dum sia restado en Romo la 10-an de decembro. La vizito 
daŭris duonhoron. La reĝo, prenante gramatikon, petis, ke 
S-ro Privat korektu lian elparoladon kaj legis multajn 
pagojn de teksto kaj vortaro. Li estis tre interesata pri 
t'. E. A. kaj gia funkciado, kiun nia samideano detale kla
rigis al li, kaj kun plezuro eksciis, ke Internacia Kongreso 
de Esperanto okazos en Genova. Li opinias, ke la ĉefa eco de 
Esperanto estas la simpleco kaj se nur kvarono de Ia lerne
joj ĝin instruus, estus «farita afero». Li dankis pro Ia 
vizito kaj certigis, ke lin multe interesis la tre plenaj klari
goj, kiujn liveris al Ii nia paroladisto.

T R A  LA  G A Z E T A R O

Lingvo /nternacia (t) nov. 1911).
Sub titolo Unueco (Th. Cart) :

« ...Esperanlisto, diras In Bulonja Deklaracio, eslas nomata Ciu per
sono, kiu scius kaj uzas la lingvon Esperanto, tule egale por kiaj 
«vioj li gin uza».Apartenado al ia aktiva societo esperantista, por 
ciu Esperanlisto estus rekomendinda sed ne deviga. Tiu difino res
pondus du demandojn. Efektive rezultas eigi : l-e. ke, se la unueco 
. sias deviga sur la lingva Kampo, kie gi eslas nepre necesa, nur sur 
la lingva kampo gi rstas deviga ; ke. ĉar la apartenado al ia 
societo estas nur rekomendinda, organiza unueco, eĉ se gi eslas utila 
en diversaj cirkonstancoj (kaj pri lio neniu dubas),ne estas deviga .. ».

La sama gazeto plene represis la paroladon de S-ro Hodler 
en Antverpeno pri « h, organizo de la Esperantistaro kaj
I . li. A. ». ^

l  a Revuo (Dee. 1012).
El Babilado (C. Rourlet) :

■ ." Mi tion ripetasi, In Espoartistoj ratas lernantoj, se  legantoj, 
kaj tio ostila pava domigo. U  kaŭzo cetere estas facile klarigebla ■ 
gi estas I.-, nepagebla akirfacileco Je oia Bagro. La sm a t ik o  kai
I. anekso de Esperanto estas tiel simplaj kaj logikaj, ke, tuj pos, 
k,an, I, .ho ekkonis, novebakita Esperantisto imagas, ke li «on 
sperti^pr, ma I,ngro, kaj Cion scias. Tio eslas grandesa eraro, Car

(t)  Vidu pri tio klarigon en la Esperantia Parolejo.

restas enprofundigi en la spiriton de la lingvo. Kaj por tio oni devas 
uzi la lingvon kaj antaŭ ĉio mullon legi. Kiel tre trafe asertis, en 
sia elokventa parolado, nia samideano Privat, lingvo ne konsistas el 
vorloj, sed effrazoj, el esprimitaj ideoj. Vivanta lingvo jam de sia 
naskigo, ĉar per pacienca ellaborado gia patro donis al ĝi tuj la 
vivon, Esperanto havas sian propran spiriton, sian memstaran elegan
tecon, kiun oni povas elkoni nur per longa uzado... »

,*, Belga Esperantisto (Nov. 1911).
Pro troa laboro, S-ro A. Van der Biest-AndelhofT, prezi

danto de la Sepa, forlasas Ia redaktestrecon. Dum tri jaroj 
li prezidis la Helgan Ligon kaj tra grandaj malfacilaĵoj kon
dukis ĝin al fina bonstato. La redakcio estos prizorgata de 
de S-ro Van Schoor.

Oficiala Gazeto (9 nov. 1911).
Tiu N-o. enhavas raporton pri la diversaj fakaj kunvenoj 

okazintaj dum la Antverpena kongreso.
.*. Le Monde Esperantiste (Nov. 1911).
Sub titolo « Kiel n in  organizi » ( L. Lamant) :

« ... Persone, mi opinias, ke la por-esperanta propagando ne bezonas 
esti internacie organizita. Ĝi estas cefe loka, regiona, nacia afero. 
Loka grupo influas la lokajn estrarojn, konsilantojn, deputatoj^ k, c. 
Regionaj federacioj, kiuj eo Francujo, respondas nenian administran 
teritorion, eslas jam malpli utilaj. Naciaj societoj povas influi Ia* 
registarojn kaj per diversaj manieroj helpi al nia afero. Ili respondas 
teritorian, nacian administron. Sed al kio respondas internacia 
poresperanta organizajn ? al nenio ».

La sania gazeto rezumas jene sian opinion pri la organiza 
demando :

l-e. Ne pagi la kotizajon alcentra Oficejo ; 2-e. Postuli tamen la 
voĉdonrajton en la venontaj kongresoj ;
3-e. Alprenigi en la tagordon de la kongresoj ĉiun proponon de 
grupo aŭ de areto da delegitoj (IO gis 30) ; 4-e. Ne permesi, ke la 
kongreso alprenu decidojn, sed nur deziresprimojn submetotajn al 
la posta sankciado de ĉiuj grupoj ; 5-e. Forigi la Oficialecon de 
a Centra Oficejo ; O-e. Ne kateni, per alia kreo, ia liberecon de 
Lingva Komitato kaj de gia akademio ; l -e .  Permesi, ke la Akade
mio ricevu monoo : S-e. Malebligi la oficialan starigon de ĉiu alia 
organizajo ».

Danubo (Aŭg.-Sept. 1911).
El raporto pri la Sepa :

« ...Ekparoli pri la kunsidoj de la kongreso, ini preskaŭ ne kuragas 
ĉar, kiel mi diris komence, estis neeble al mi ĉion kompreni. Ekpa
roli pri maljusta joj okazintaj dum la kunsidoj mi ne volas. Sed tio,
kion mi klare vidis kaj komprenis dum tiaj kunsidoj, konvinkis miri’
ke muliaj samideanoj ne tro juste agas, kaj ne lojalaj iii estas... ,>.

. . Germana Esperanto-Gazeto (dee. 1911).

tUi°!° Pri Ullm0nda organizado de la Esperantistoj(fi* Marek) i
« ...La esperanta movado en la nuna tempo vere estas granda 
movado, kaj gi tial postulas urge novan organizadon, t. c.

Iau mia opinio -  demokratan organizadon. Super la 
diversaj naciaj organizoj devas esti konstruata granda 
kupolo, sub kiu ĉiu. nacia branco povas logi... ».

El la sama. Libereco kaj organizado  (H. Mangelŝdorf) :
L.bera memstara, sendependa restu la tuta mondo de Esperan

tismo. Komuna idealismo vokas nin en niajn batalionojn, kaj 
komuna estas la ekstera devizo sur nia standardo : la devizo ke nur
la Zamenhofa Fundamento interligadas nin. Esperantisto estas tiu
km konas kaj aprobas gin ; sed mondlingvisto, kiu preferas kaj 
aplikas aban sistemon ne povas samtempe esti Esperantisto . Ciu alia 
interligilo inter Esperantistaro tutmonda, eĉ se gi eslas aprobaj

b lT ^  'T  Di' neniam P“ vas esli W  P -  d  nia t o
n s l r n e k  n i r M ^ 0’ ^ ‘ Ŭ i  gazeto ^  Instituto, nek n a Majstro mem estas kompetenta doni aŭtoritaton aŭ

n Z r f ?  r  a' “  aUa i“ ter,i‘ril° i0* r C r a n i i s , r ,0°
noVa d o n a t a  n f i ^  - M U M I u n g e , ,  e s ta s  la n o i , o  d e  Ia 
n o v a  m o n a ta  oficiala o rg an o  Ue B avara  E sp e ran to -I . ig o  

. . t o d e  K , ir a e ,s to j  i e  sas a p e r i  p r o  ne sufica su b ten o .
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• * Esperanta Gazeto (Ap. 115, Guadalajara, Meksiko) rea

peris.
La Vie Sportive (Toulon, Franc.) 5 dee. Longa artikolo 

pri la jara festo de la grupo de Marseille B.
• • Le Littoral, 6 dee., le Petit Provencaj C dee., notoj pri 

la festo en Marseille. C. C.
• • ^  Piccolo della Sera  (Trieste), 25 nov. aperigas longan 

artikolon de S-ro Ipavitz, del. Gorizio, pri la prezentado de 
Kaatje en Antverpeno.

La Republique de 1’Oise (Beauvais, Franc.) 20 nov.,

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T O - A S O C I O

O F IC IA L A  IN FO R M IL O  

O ficia la  Jarlibro .

Kroni la kutimaj adresaroj kaj Esperantiaj informoj, 
zorge kontrolitaj kaj kompletigitaj, la Jarlibro de I <>12 en
havos kalendaron, utilajn informojn pri internaciaj postaj 
kaj monaj aferoj, tabelon de la memorindaj datoj el la 
historio de Esperanto kaj U. E. A. kaj klarigojn pri la no
vaj fak-asocioj. Plie, la Esperantistaj organizajoj, aligintaj 
kiel Esperantiaj Asocioj aii Entreprenoj, estas ordigitaj laŭ 
pli praktika maniero.

Kiel gi estos, la Jarlibro formos volumon da ĉirkaŭ IHO 
pagoj, kiu jam per si mem plene kompensas la modestan 
kotizajon da 50 sd., kiun U. E. A. postulas de siaj membroj.
, La dissendo de la Jarlibro komencos en januaro.

Ni rememorigas, ke duni la jaro aperos du aldonoj, kiuj 
estas sendeblaj ĉiu kontraŭ IO sd. (de nun mendeblaj). La 
.subtenantaj membroj ilin ricevos senpage.

G vidfolioj.
Laŭ diversaj demandoj, ni ĉi-sube starigis la liston de la 

regionoj posedantaj gvidfolion :
Ansbach, Avignon, Barmen, Bath, Beaune, Berlin, Bor- 

deaux, Breslaŭ, Calais, Cargagente, Cartagena, Cordoba, 
Cronier, Devos, Dijon, Douai, Dresden, Dŭsseldorf, Gibral- 
tar, sT.ravenhagc, Grenoble, Hannover, Kiel, Kcenigsberg, 
Kopenhago. Krefeld, La Rochelle, Lausanne, Le Creusot, Le 
Havre, Leipzig, Le Mans, Limoges, Le Locle, Louhans, Lvon, 
Marseille, Morges, Moskvo, Moulins, Mŭnchen, Nancv, 
Odessa, Pleven, Poitiers, Pont-de-Vaux, Porsmouth, Proste
so v, Bostok, Roznov p. B., San Sebastian, Saratov, Sotia, 
Stokhlm, Tiilis, Iours, Worms-am-Rhein, Varsovio, Vi.ŝnij- 
Voloĉok, Vladivostok, Worms.

La Gvidfolioj de Ja jenaj regionoj estas elĉerpitaj: Aachen, 
Bromberg, Bruselo, Dresden. Ĝenevo, Hvĉres, Kostroma,’ 
Odessa, Bostock, San Sebastian, Sens.

En januaro aperos la gvidfolioj de Bamberg, Genevo 
(IIa eldono), St. Peterburgo.

Universitataj gvidfolioj ekzistas en Dijon, Grenoble, Inns- 
bruck, Nancv.

Ni rememorigas, ke ni vendas plenan kolekton de gvid
folioj po 50 sd.

La grupoj au personoj, kiuj deziras eldoni gvidfolion, estas 
tre petataj skribi al ni por peti taŭgan specimenon, antaŭ ol 
prepari la manuskripton, ĉar tre ofte la alsenditaj manus
kriptoj ne estas verkataj konforme al la generala modelo. 
Tiu rimarko taŭgas eĉ por la gvidfolioj presataj ne de 
U. E. A. mem.

E ta to  de la E sp era n tia n o j
Je la IO Decembro estas enkasigitaj de la Centra Kaso de 

U. E. A. 2.299 kotizaĵoj por 1912. (Antaŭa monato 1.052).
Lastan monaton la jenaj regionoj atingis pli ol 20 mem

brojn : Beaune, Bordeaux, Bradford , Crefeld, Dresden, Du-

enhavas detalan raporton de parolado de S-ro Blin nri U. 
E. A. kaj. Esp.

.*. Rhe i nisa h - \Vestfalische Zeitung. 5. 24 nov. «Esp. kaj la 
nacia sento » bonega respondo de S-ro F. Pillath, Del., al 
artikolo kontraŭ Esp.

/ .  En l E toileB leue . nov. artikolo favore aludanta Esp. A. B.
I  Di r itti della Scuola (Bomo), 26 nov., favora artikolo de

S-ro Santi Severi.
.*. Neue Augsbarger Zeitnng, 8 dee., raporto pri sukces

plena parolado de S-ro Parrish.

blin, Gefle, S’Gravenhage, Moskvo, Nancv, Portsmouth, Rot
terdam, San Sebastian kaj Tro i/e s : Pli ol 50. Paris.

Fakaj membroj :
Intersango Fako : 91 ; Laborista Fako : 26 ; Virina Fako : 37. 

S ta t is t ik o .
Jen la movado de la k o r e s p o n d a j  ĉe la C. O. de U. E. A. 

dum la monato Novembro :
Ricevitaj : Mandatoj : Forsenditaj :

1353 ‘>45 I KIM}
Tuta sumo : 3 494 (sen la jarlibroj). Antaŭa monato : 3.065. 

Antaŭa jaro (sama monato) : 3.145.
Konteltiro de U. E. A. de Oktobro 1911

Debito Sni. Kredito Sni.
Lupago...........................  20.00 Fremdaj markoj............  12.78
Oficejo & Korespondad. 170.68 Vendiloj . . . ; ............  86*44
Salajroj..........................  170.00 Diversaj Kontoj’ . oa\ o

“ " " • J o j ......................  * M  S a ld o .. . . . . .  ‘M  M
863.8K

Konteltiro de U. E. A. de Novembro 1911.
Debito Sni. Kredito

Oficejo kaj Materialo... 42.18 Kotizaĵoj.........................
Salajroj........................ .. 132.00 Subtenantoj.........
Korespondado................ 104 (K) Aprobantoj..........
Presaĵoj. ........................  50.34 Dumvivaj Membroj !.
Diversaj kontoj.............. _1 -48 Esperantiaj Entreprenoj.

Saldo . . . . . .  I .()•_>/..>I Anoncoj en Jarlibro.

Sum o .......... IA M  30 Heklarm,Ĵ 8Cr™Ĵ..............

303.8«

Sm .
752.0'i
132.52 

5.50
10.00

371.92
141.52
32.86

Debito

S u m o ..........  1.446.36
Fakaj Kotizajoj.

Kredito 
50.5"» Intersan#» Fako.

Sumo..............................  ^ .5 5  Laborista —

Saldo

Virina

Sni.
35.75

9.66
14.14

c , . S u m o ............  50.55
Subtenantaj membroj (2-a listo) :
48. V. N e jim k ij  (Peterburgo); 19. A. H. Hansen (Kopen- 

hago); 50. G I  W arner  (W id„es); 51. U'. Norris Jones 
\ \ id n e s  ; 52. I A .  Baiajev  (M oskvo); 53. A . Richardson 

(Bruselo) ; .A. A. Uodionov (Baku) ; 55. H\ ie. ĉanien ler  
(Escondido) ; 56. John I .  Holmes (Bradford) ; 57. Chas-Bolt 
(Northumbd) ; .58. SI. Jordanon  (P leven ); 59. U. A r te  '(I in 
koeping); 60. Laurus (Paris) ; 61. An. n ec ia  (M oron)- 6 2  
L. P once!(Ly°n) ; 63. h .  M a tern e lle  (Nancv) -CA. A . I.rincua 
(Starocerkask) ; 6. i. L. Chardoncl (Laval); 0«. ./. Zanda rei, 
(lledemora) ; 67' G U. L ev is  (Liverpool) ; 68. An. U c h ea d  
(Hahfax) , 6.1. M. A lexandrov  (Moskvo); 70. M Buloĉkin  
(Moskvo) ; 71. K. Sidlovskij (Moskvo) ; 72. A . Sarapova 
(Moskvo) ; 73. Grupo Esperantista (Lvon) ; 74. S. U  Beaton  
Pudolph  (s’Gravenhag) ; 75. /. F. Dinslage (London) ; 7*  
R. Robertson (London) ; 77. W. P itt. (Bath); 78. L. Lamont
(Limoges) ; 79. C. Schenk  (Rolle) ; 80. C. Vellozo (Bio de Ja
neiro).

Al ĉiuj ni sendas koran dankon pro la helpo, kiun ili tiel 
alportas al nia Asocio. L \ D » r « :k t o « o .
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N ovaj D el. V icd e l.  a u  SubdeL
Nomoj aperontaj eri Ia Oficiala Jarlibro 19t2 :
Bolto*  (A n d u jo ,  Lancashire). —- VD. : Joseph Miller, Eksadmi

nistranto , ;-)! Mei tor Grave, Smithii!».
Chakihks (Francujo, Eure-eULoire). —  D. : J. Sooazav, 13, rue 

do Petit>Beauvai».
G enete  (Svisujo). — D. : Sam uel Sosnovski, studento, 5 , rue 

Maurice Schiff. — VO. : Edmond Caburet, oficisto, rue de 1’Ecole- 
d«-Medecine.

l im  a c u o  (Grekujo). — D. : Johano Serkedakis, direktoro de 
« Kriti n (restarigita).

fluMAVATNflftTSLA (Islando). — f). : Bjorn I». Bto oda t, komerca 
komizo, Tungu a Vatnsnesi.

Lo ndon (Anglujo), — SD. : \V . G. Harrison, librovendisto kaj 
loka postoficejo, fti, Low er d i p l o n  Iload.

K u a unoj a Aste (Husujo, S i l f i o ) .  — D. : Analol Grigoriev, Guber
nia Akci za Oficejo. — VD. : S-ino N. J. Afanasiev, BolAekaĉeokaja 
ui d. Bik ovoj. (resta 'ig ita).

S avannah (Usono, Grorgia). — VI). : F-ino Helen W hatley , E. 
H arris  Streel.

S kbistopolo (Rusujo, Taurien). — I). : J. N. Tasovskij, Malaja 
oficevskaja dom. N- 17 kv. S.

Tonmorojn (Anglujo, Vorkahire). — D. : \Villiam Stansfield, 
Palma Buildings, Cornholme,

VVeimar (Germanujo, S. VV. E.). — I). : Luise Froherz, \%r»|- 
beJiriKailee 47 L

Baptita (Hungarujo , Saros). — I). : D-ro Vilmes A ŭ  sterli t i ,  
kuracisto , uni ver*. asistanto.

Bucaiiamanoo (Kolombio, Santander). — D. : Tuan F. Sarmiento, 
libristo. — VI). ; Adolfo H arker Mutio, komercisto.

Cavallo (A zerio ,  Konstantino). —  D. : F-ino Adrienne Kippert,
imUrnisiicio,

Con»*ar Angos (Skotlando, Forfar). — D. Neil Lamont.
Knvy (I-r a neu jo ,  Aube). —  SD. : Dosnon, intruisto.
Jui* iie Fora (Brazilujo, Minas Geraes). D. : D-ro Paulino 

Bandeira, r. Diretta 79.
K k a h sle v (Anglujo, Lancashire). — SI). ; Albert Triffit, adm i

nistranto, 184, Bolton Boad, Kearsley near Bolton.
Leono (Hispanujo, L ei»). — D. : Emilio A m or, Paso, 1-2».
Liistony (Francujo, Aube). —  D. : Hariot, lernejestro.
Momon (Hispanujo, SeviUa). — SD. : Antonio Vlecia, komisiisto, 

strato  Cano vas de Castillo.
Puov it»enck (Usono, Bhode Island). —  D. : Henrv S. Re.ynol.Is. 
B k.T( u irz \  (Rubujo, Minsk). — D. : Nicolaj A leksandroj Mnuiiin. 
Ununi (lfa lujo, Bologna). — SD. : Modesta Carol fi, Monaho, U

Grade.
R omillv-slr .S ein* (Francujo, Aube). — D. : Spinner, Depone

jestro de la Ferv . Romp.
llOKSCHACir (Svisujo, St. (iallen). — D. Otto llaller.
S anta Anwv iio P ihapetinoa (Brazilujo, Minas (ieraes). — D. : 

D-ro Cactana A. Coutinho.
StKTiieom (Anglujo, Lancashire). —  D. George W .  kielon, -JS, 

Kent U (.liui, B irk d d c , Southport.
V tu jm f tv r .  (Francujo, Aube). — SD. : Ron ss ele t, D istriktestro 

de la Ferv, Komp., 21, Rue de la Repulilique.
VVitucrnRk i  (Anglujo, Torkshire). — D . : A rtu r  J. T urner, fervojo 

oficisto, * (ioBnerock »*, Lee Avenue.

Ŝanĝoj.
Bologna (ltalujo). — VD. : S-ro Ubalda Masi, notario, Asse ii. 
Brombkru (Germanujo, Poaen). — I). : Eduard  Szy rna nov s k i ,  

«upera sekretario, \Verderstr. 23. —  VD. : D-ro M. Kandi, sin
diko, Neuer M arkt, S.

Burnlsv (Anglujo, Lancasliire). —  D. : A rthur W b ith w n , 2<\ 
Horuley Str. — VD. : Herbert Hardakor, Mathews S tr .

Comtancbs (Francujo, Manche). — VD. : G. R «ault, 12, R. 
Fountaine Jonan.

P a r i s  (Francujo, Seine). — SD. : Marcel Generaiont, arh itekto
E. D. B . ,  T I ,  Rue Monge.

] ( R a d )  R e i c h e  n i i a l l  (Germanuja, Bavarujo). — VD. : Francis Six, 
bankoficisto, Kurfuerstenstr. 3.

GRAVA DONACO POR ESPERANTO
Lii 12-an de decembro, ĉe la kutima monata vespermanĝo 

rle Ia Pariza Esperantista Grupo, sub la prezido de S-ro Rol
let de 1'Isle, antaŭ grava ĉeestantaro, inter kiuj D-ro Sena
tano Redmond, deputado Breton, Glo Bailloud, grafo Monte
beno, S-roj Archdeacon Daniel Berthelot, Farman, Lefevre, 
k. a., S-ro Michelin la fama franca industriisto, anoncis, ke
li donacos sumon da 8.1(00 Sm. (20.OOO frankoj) por krei pre
miojn al la junuloj de la francaj lernejoj, kiuj lernos Espe
ranton. Granda entuziasmo sekvis tiun deklaron. Senatano 
ttcymond kaj S-ro Archdeacon dankis S-ron Michelin pro 
lia malavara donaco kaj la potenca helpo, kiun li tiel alpor
tas al Esperanto.

Kiu imitos ?

ORGANIZA DEMANDO
Ni atentigas nian legantaron pri la ĉi-suba tre grava raporto de 

U Prezidanto dela Burgonja Federacio al la Subkomisiono por Gene
rala Organizajo. Oni rimarkos, ke tre granda plimulto de la «ropoj,
regule konsultitaj, plene aprobis la ideojn elmetitajn ĉi tie kaj kon- 
krctigitajn de la projekto de U. E. A.

i
•  %

lia porto de la Prezidanto de la Burgonja Esperantista Fede
racio al la subkomisiono p r i generala organizajo.

A

Tuj post la ricevo de la cirkulero de la Komisiono por Ge
nerala Organizo datumita de la .28« de septembro 1911, ni 
sendis, al la grupoj de nia Federacio, cirkuleron (n0 fa) 
publikigitan en L e  Jonrnal du Creusot de la 19» de oktobro 
1911, en kiu ni klarigis nian personan opinion pri la d e
mando kaj i>etis, ke la grupoj bonvolu konigi al ni, kion ili 
pensas pri tiu afero.

Por plisimpligi la laboron, ni resumis la isostulojn en kvar 
demandoj, kiujn ni studos unu postla alia. Ni devas diri de 
nun, ke nia federacio enhavas none 21 grupojn kalkulan
tajn guste 1.481 membrojn. El tiuj grupoj 18, reprezentantaj
1.385 membrojn, ĝis nun respondis. Post la teksto tle ĉiu el 
la demandoj faritaj al grupoj, ui donos la respondojn  
faritajn.

•  *

1° Demando. — Cu vi aprobas por la Generala O rgam to  
de I'Esperantistaro la principon de malalta opa kotizajo kiun  
la grupoj devos pagi por ciuj siaj membroj ?

Du grupoj kalkulantaj entute 122 membrojn respondis je s  
ni akceptus pagi O fr. 25 por ĉiu membro.

Unu grupo da 60 membroj respondis jes ni akceptus pagi 
opan kotizon sed ne jili ol O fr. 05 por ĉiu membro.

Unu grupo kalkulanta 20 membrojn ne montris sian 
opinion.

La l i  aliaj grupoj enhavantaj 1193 membrojn respondis: ni 
malaprobas la principon (te opa kotizajo.

2> Demando. — Cu vi p li satas la individuan kotizon p a g i
tan nur taiivole, kaj tute sendependan de la kotizo de ki 
grupo I

Kvar grupoj enhavantaj 192 membrojn respondis ne.
Unu grupo da 20 membroj ne esprimis opinion.
La dek-tri aliaj, kalkulantaj 1.183 membrojn aprobis la prin

cipon de individua kolizo■.
3» Demando. — Cii vi pensas, ke  estas dezirinde, ke la komi

siono (starigita de ta VII* kongreso) akceptu almenaii principe 
la projekton de kunfando de V. E. A . kun la Centra Oficejo ?
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Unu grupo da 20 membroj ne esprimis opinion.
Kvar grupoj enhavantaj 83 membrojn respondis ne kaj tri 

cl ili aldonis, ke ili timas, ke tio malhelpu la disvolvigon de 
U. E. A.

La 13 aliaj kalkulantaj 1292 membrojn aprobis la principon 
de kunfando, ĉar du internaciaj organizajoj ne povos pros
peri samtempe. Sed preskaŭ ĉiuj aldonis al siaj respondoj 
la deziresprimon, ke en tiu ĉi kunfando, V. E. A. ne devos 
esti malpligrandigita.

4* Demando. — Cu vi pensas ke /tor la om onta kongreso la 
elekto de la delegitoj devas esti farata de ĉiu membro de la 
grupoj. Tio estas, ke oni prokrastu la aplikon de la kotizajo 
pagata al la Centra Oficejo ?

Tri grupoj (123 membroj) ne esprimis opinion.
Unu sola grupo da 112 membroj respondis : ne.
La l i  aliaj, kalkulantaj entute 1:210 membrojn voĉdonis por  

ke  la pago de la kotizajo estu prokrastita ĝis post Ia VIII» 
Kongreso.

• *

Mi ne bezonas insisti por montri la gravecon de tiu kon
sulto. Gi ne donas la opinion de unu sola persono aŭ eĉ de i 
unu grupo, sed la opinion de Federacio enhavanta suiiĉe i 
grandan nombron da grupoj por ke tiu opinio havu grandan 
valoron, tiom pli ke la grajnaj povis studi la demandojn tute 
trankvile for de la bruo kaj eĉ konfuzeco, kiu preskaŭ 
devige regas dum kongresa kunsido.

Por ĉiu demando la vocoj grupi ĝis tiamaniere, ke oni 
trovis ĉiam almenaŭ 1.193 samopinantajn voĉojn. Tiu ĉi 
plimulto estas des pli atentinda, ke la kontraŭuloj neniam 
superis 102.

Fine estas interese noti, ke el 1.481 membroj enskribitaj 
en la Federacio, la voĉdonoj reprezentas 1.395. Nur 1/17° ne 
voĉdonis.

Ni estas konvinkitaj, ke la maniero, laŭ kiu ni konsultis 
niajn grupojn, estas la vere bona por koni guste la opinion 
de la esperantistaro kaj ni be daura s, ke ne ĉiu prezidanto de 
Federacio aŭ de nacia societo faris la samon sur la teri
torio de sia societo.

La Prezidanto de la F. F. G. 11. ;
P. D e j e a n .

tt

*  *

Enla lasla N-o de Germana Esperantisto a peri» boneca artikolo 
de D-ro lv. E. Weiis pri La Organiza (lernando. Pro gia intereso ni 
ĝin represiis ĉi-sube :

Se internacia organizado de la esperantistaro estas urge 
necesa, la demando estas: kiu estasla  lina celo de la Espe
rantismo? ĉ u  ĝi estas nur helplingva movado ? Tiam la sola 
celo estus la generala enkonduko de Esperanto, kaj post la 
tutlanda kaj tutmonda enkonduko de la helplingvo plua 
organizado kaj propagando ne plu estus bezona, ĉar la celo 
estus atingita. Se tio estus vera, poresperanta propagando 
estus necesa, ĉar  tia propagando nepre povas esli nur faka 
kaj nacia, por la solvo de la helplingva problemo, internacia 
organizado de la esperantistaro ne estus necesa, aŭ almenaŭ 
nur pro la evoluado kaj la pureco de la lingvo mem — 
motivo, kiu por la propagando ne estas tro esenca.

Sed la signifo de la Esperantismo ne estas elĉerpita je la 
celo de la generala enkonduko de Esperanto kiel helplingvo. 
Laŭ mia opinio estas la plej granda merito de U. E. A., unua
foje esti realiginta la grandan homaman penson de nia Maj
stro, el kiu naskigis nia lingvo nur kiel ilo por efektivigi 
« la heian songon de 1’homaro ». Se iani Ia celo de la nura 
poresperanta propagando estus realiginta per generala en
konduko de Esperanto kiel la dua lingvo por ĉiu, tiam nur 
la laboro por la celo de la vera Esperantismo en grandega 
mezuro komencigus, nur tiam la benoj de tiu bonfaro al la 
mondo sin montrus eĉ al la kritikemuloj — la benoj, kiujn 
la Majstro mem por ĉiam antaudiris en nia Liga Kanto, klare 
montrante la idealajn celojn, kiuj kreis Esperanton. Kaj tiu

movado, la peresperanta, celanta plifaciligi kaj plibonigi 
la homajn interrilatojn, veki spite la naciaj kaj rasaj diferen
coj la senton por la granda homa familio — la penso, kies 
efektivigo per Esperanto garantias eternecon al la nomo 
Zamenhof — estas esence internacia kaj bezonas internacian 
organizadon — sed ne novan organizadon, ĉar gi jani estas 
intciVacie organizata per U. E A., kiu havas la sperton 
de trijara penplena, sed efika laborado.

Do la ĉefa parto de la Esperantismo estas ne la porespe
ranta, sed la peresperanta propagando. La poresperanta 
propagando estas nur ilo, la peresperanta la celo. Plue, la 

I peresperanta movado, t. e. la praktika laborado farata de 
U. E A., kaj lati ties principoj, estas ankaŭ la plej elika 
poresperanta propagando, ĉar ĝi klarigas al la neesperantis
toj — kiujn plejmultfoje la poresperanta propagando tute ne 
atingas aŭ almenaŭ ne konvinkas — la utilecon kaj necese
con de Esperanto, kaj ke gi estas lingvo vivanta, uzota 
ne nur en ia plimalpli proksima estonteco, sed jam nuntempe 
uzebla kaj uzata ĉiam kun riĉa ideala kuj reala profito.

Sed ankaŭ por ciu esperantisto la peresperanta movado  
estas la esenco de rEsperantismo. Se iu estas kapabla uzi 
nian lingvon, Ii estas konvinkita pri gia uzebleco kaj nece
seco. Tial tedas lin la t iama pritraktado de poresperantaj 
demandoj en la grupo, kaj la nuna laborado por la propa
gando, kiu eble al aliaj donas profiton, sed ne helpas lin 
mem uzi la lernitan lingvon kaj mem ĉerpi la dolĉajn 
fruktojn de la samlingveca frateco. Kion li bezonas, 'estas la 
efektiva uzo de la lingvo ; kio lin fortigas en Ia daŭra pores
peranta batalado, estas la « nova sento », ke skribe kaj 
persone por li ne plu ekzistas Ia naciaj bariloj, ke li, per 
Esperanto, estas ŝatata ano kaj kunlaboranto de tutmonda 
frateco. Tia praktika laboro peresperanta estas Ia tasko de 
U. E. A.

Resume :
1) La plej grava parto de la Esperantismo estas ne la por

esperanta, sed la peresperanta movado ;
2) La peresperanta movado pli urge ol la poresperanta 

benonas internacian organizajo!!, ĉar gi estas esence inter
nacia ;

3) Tiun organizajo!! ĝi jam havas, nome U. E. A., kin jam  
faris tri jaran plej efikan laboradon, kaj jam nun organizigis

j en si la plimulton de la « praktikaj » esperantistoj ;
4) Se internacia organizado de la tuta esperantistaro por  

la tutajo de la celoj de la Es|>erantismo estas bezona, estas 
dezirinde, ĉefe ankaŭ pro monaj vidpunktoj, ke unu, ne du 
organizajoj kreigu.

5) La malpli grava, malpli internacia movado «levas alcen
trigi al la pli internacia, la kreinda al la kreita, la porespe- 
rama al la peresperanta, kiu estas la esenco de Esperan
tismo.

Tial : La organizajo de la tuta esperantistaro devas esti 
U. E. A., en iom pli lac ig ita  formo tiel, ke krom la nuna U. 
E. A., ankaŭ la Akademio, la Lingva Komitato, la Kongreso 
k. t. p. farigu « oficialaj >» organoj de la internacia esperan
tistaro kiel partoj (fakoj) de la internacia organizajo de la 
lisperantisrao, nome U. E. A.

D-ro Karl E. VVuss, 
(ScMut.-Gmund.)

* *
La e m p o  « Bariera'a- Stelo » voĉdonis la jenan  decidon r
Konsiderante, ke nun ekzistas kelke da m em staraj organi

zoj esperantistaj, nome : la Centra Oficejo, la Lingva Komi
tato, le Konstanta Komitato por Kongresoj, la Financa Kon
silantaro, la U. E. A., k. t. p.

Konsiderante, ke estas nepre necese, ke kvankam vivan
o j  laŭ sia propra vivo, tiuj diversaj organizoj — cu porespe
rantaj kiel la unuaj, ĉu peresperantai kiel U. E. A. — estu 
kunligitaj intime per sama generala esperanta asocio ; ĉar 
ambaŭ konkurencaj estus mortiga al Esperantismo ;
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Konsiderante, ke Ia projekto jam prezentita de U. E. A., 

povas tatigi por serioza bazo ai Ja bezonata Kunligo ;
Konsiderante, ke simila organizajo estas jam uzita de nun 

ekzistantaj privataj asocioj (ekzemple framasonaro), kie ĝi 
donis bonegajn rezultatojn ;

Petas :
Ke interkonsento efektivigu inter la Esperantistoj antaŭ la 

ok;, kongreso en Krakovo, por difini, kaj tie prezenti, pro
jekton de organizajo, akceptindan, kaj tatigan por erekti- 
v fli unuecon rle ciuj, per Oficiala generala organizajo. 

(Subskribis: Thibayrenc, sekretario).

Esperantia Parolejo
P ri fakaj Asocioj

La deziresprimo de I» Esperantia kunveno de Bradford (Vidu en 
Esperantiaj regionaj kunvenoj) pri f/. k aj asocioj de U. E. A. ne
ce*.*™ mallongan klarigon. Lu kreo de tiuj fakaj sekcioj Sangas 
absolute nenion en In fakto, ke iiuj Esperantianoj rajtas uzi tiu jn  
servojn arangitajn de U. E. A., interfian^ de sia membra kotizajo. 
(ii plie ne ertas havifi specialajn monrimedojn al f .  E. A., ĉar la 
fakoj estas finance memstaraj.

Tiuj fakaj sekcioj celas nur irrupci samfakanojn por defendo de 
iliaj fakaj interesoj interne de U. E. A., por plifaciligi iliajn inter, 
rilatojn, ebligi al ili doni kolektivan opinion pri la plej taŭga 
arango de tiuj servoj, kiuj speciale koncernas ilian fakon. Por 
faciligi la realigon de tiu programo, ĉiu fako eldonas por siaj mem
broj specialan Bu Ilenon. La starigo de fakaj sekcioj sangas do 
nenion en la maniero, laŭ kiu ĉiu Esperantiano rajtas uzi niajn 
servojn ; gi nur ebligas la kunlaboradon de la kompetentaj fakuloj 
por la organizo de tiuj servoj.

I-a D i r e k t o r o  d e  U. E. A.

P a r o la d v o j a ^  P a rr ish
Kun granda Juo mi l'gi* en N» IU de Esperanto la vere intere-

»»,. «mkolon de S-ro Mal,,,, Del. de U. E. A. pri la llreslaŭ-a 
parolado de S-ro Parrish.

De tiam S-ro Parrish vizitis ankaŭ Kolozsvaron (Hungarujo) kaj 
estante unu el la aligintoj de lia «'i tiea parolado, pri tio mi povos 
rakonti eble ankaŭ kelkajn interesajojn.

La paroladon ni arangis sub la patronado de la loka komerca 
Cambro, la :i-«n de Novembro, en la universitata festhalo Por tiu
c. celo n. poAte dissendis pli ol 1.500 presitajn invitilojn disdoni*!, 
proksimune 1.0()0 flugfoliojn kaj a fi aigis 200 frapantajn Uralajn
afiSojn. Krom tio rii ankoraŭ publikigis en ('iuj lokaj gazetoj diver
ajn komunika Jojn pri la personeco kaj la farota parolado de S-ro 
Parrish (ĉi tiujn informojn la gazetoj enpresis ĉiam plej kompleze, 
senpage). Mi devas rimarki, ke per la diversaj presejoj ni tute ne 
malkasis, ke la parolado estas farota en Esperanto — tiun 
konstanan ni sciigis nur al niaj klubanoj kvazaŭ sekrete
la efiko estis tamen surpriza, eĉ eble des pli grauda.

Estas nediskutebla, ke -  same, kiel je «liaj aferoj -  la bona 
reklamo etikas preskaŭ ĉiuokaze absolutan sukceson. La publiko 
almenaŭ ĉe ni •- knj tio povas esti la sama kie ajn sur la terglobo 
~  l,re,en'l**t ke oni ekveki! per ia brueto gian interesigon. Ĉi liai 
ni ĉefe eldonis amason da invitiloj, flugfolioj k. t. p. Sed tiu — laŭ 
Sajoo iom artefarite ek vekita -  interesigo rezultigis fine ankaŭ 
tion, kela belega f e s c io  de uia universitato tute plenigis je la plej 
nobla plej inteligenta publiko, en kies vicoj ni vidis grandan nom
bron da universitataj profesoroj kaj la reprezentantojn de la ploi 
malnovaj historiaj magnatfamilioj en Transilvanio. *

AntaŬ la multioterese atendita parolado de S-ro Parrish, S-ro 
Jozefo Hevesg, vic-prezidanto de la komerca ĉambro, salutis per 
entuziasmaj vortoj la publikon kaj la paroladeton. La parolado 
mem k,uu prof. kami. life  M anuka  tradukis hungareu honere 
tre plaĉ.s al la publiko, kaj oni multe aplaŭdis £iu. Post la paro
lado ia skribinto de ĉi tiuj linioj dankis «I S-ro Parrish esperan
tlingve pro ba gu iga parolado, kaj Dir. Alberto Nemes en hungara 
lingvo pritraktis la gravecon de Esperanto.

I

ĉi cir
kaj

E k s te ro rd in a re  g ran d an  efikon kaŭz is  a n k a ŭ  a lia , tu te  spon ta  
ekparo lo , nom e tiu de prof. E ŭ g e n o  de Cholnokg, la t r a  E ŭ ro p o  
tam e  konata geografsc icnculo , kiu — ĝ is  nun  la plej fo r tega  m ala
p robanto  de la lingvo in ternacia  —  nun p e r  unu fojo publike  kaj 
e  lo k  ven tege  kap itu lac is  al E speran to . K rom  lio li laŭ d e  paro lis  p r i  
In m eritoj de la ju n a  am erikano , S-ro P a rr ish .

Post la paro lado  estas a ra n g i ta  po r  la honoro de nia g as to  k o m u n a  
vesperm aDĝo, kie Ia nobluloj de  la loka societo g ra n d n o m b re  kolek
tigas ; vico da tosto j, in terv juo j sekvis, kaj la sekvan tan  tag o n  m a 
tene la lokaj g aze to j  per p u n p a g a j  artikoloj m o n tr is  la g ravecon  de 
^ in teresa  o kaz in ta jo ,  plej s im pa tie  c it in te  an k aŭ  E speran ton .

E n tu te  oni devas konsta ti ,  ke k rom  la speciala m o n a  kaj m ora la  
profito per la parolado a t in g ita ,  rezu ltis  a n k a ŭ  g ra n d a  tr iu m fo  por 
nia afero.

E stas  tiam aniere  n u r  m em kom preneb le ,  ke pro  genera la  dez iro  la 
parolado devis esti nepre  r ipe ti ta ,  tiel, ke  en tu te  pli ol 1 .000  ĉees
tantoj povas rem em ori kun p lena  laŭdo  je  la bela  paro lado  de S -ro  
P a rr ish .

La K olozsvaranoj faris  certe  ĉion po r ke la s im patia  g as to  fa r tu  
bone en ilia rondo , kaj estas e sp e re b e ,  ke la kelkajn  ĉi .tie p as ig i
tajn  tago jn  a n k a ŭ  S-ro  P a r r ish  envicigos en s ia jn  plej belajn  m em o-
r  iga jo j o.

O . A m o n  (Kolozsvar).

O ni la ŭ d a s  I

/ .  A leksandro  Juĥneuiĉ, Del. en V ib o  (Busujo.) e sp r im a s  k o ran  
dankon al sia kolego, S -ro  M arcel G enerm ont,  Del. en P a r izo ,  pro  
lia afabla servem eco , kiu estis pli g ra n d a  ol g in  postu las  la s ta tu to .

In te r n a c i ig o  d e  la i lu s t r i ta  n a c ia  g a ze ta ro

La g raveco  de la ilustrita j gazeto j ne bezonas  p ru v o n .  En tiuj 
ĉi tem poj de febra kaj rap ida  vivo, simpla r ig a rd o  de bildo kun  
m allonga sed preciza K larigo , Ip a ra  s  la legadon de longa a r t iko lo . 
P o r  in ternaciig i la ilustritan  gaze ta ro n  su f iĉu s ,  ke la gazeto j m em  
aldonu la k la r igon  de la bildoj en lingvo in te rnac ia . A tendan te  
gis la redakcio j m em  faros  t ion , m i p ro p o n as  ke la E speran tis to j  
p re s ig u  a ŭ  hek tog rafu  s u r  g u m ita  papero  la k la r ig o jn  de Ia bildoj 
de la gazetoj de sia nacio. La k larigo j estos facile t ra n ĉ i ta j  ka j 
g lu ita j sub  la bildo. Oni pova- elmeti la J u n u l o jn  eu la kafe jo jn  kaj 
k luba jn . A tendan te  ke tiu servo  estu  plene a p o g a t a ,  mi es tas  preta 
sendi regu le  italan ilustr. gaze ton  kun  esp. k la r ig o  al k iu  a jn  sen
dos al mi ilustr. gazeton de sia lando kun  sim ilaj k la r ig o j ,  k iun  mi 
elm etos en la legejon de la loka Esp. Asocio. La p r e z o 'd e  ilustr  
gazeto  de I ta lu jo  estas 2 ,  4 , 24 sd . ,  la s e n d i s t o  eks te r landon  
>, 6  sd. La p resado  de  la k la r igo  de la ĉefaj 8-10 gazeto j kostos n u r

2 sd. por ĉiu sem ajno  kaj ĉ iu  ekzem plero , kond ice  ke  la aĉe ton to i
estus  pli ol 100.

P e r  t  sm . d u j a r e  oni povus havi la k la r igon  Esper. de ĉiu j bildoj
de la ilus tr ita j  gazetoj de  unu  nacia . P e r  m alm ulta j  sm . p o r  jaro
oni povus doni valoron al la ilustrita j ju rn a lo j  de ĉiu j nacio j. Cu ne 
indas a lm en aŭ  fari tiun  ĉi eksperim enton  ?

A. T elli™ (Del. U. E. A.) 
B ologna, Vallescura l i .

Fakaj Societoj
U n u iĝ o  d e  E sp e r a n tis to j  V eg eta ra n o j

Oni inform is m n ,  ke en A ntverpeno  S-ro P rof. P .  C hris ta ller  
es t is  p re ta  sk r ib i  al la eldonejo de la In ternacia  V o ja ĝ -p a c l ib ro  por 
kon traŭa lkoho lu  oj kaj vegeterano j (In te rna tiona ies  R eisetaschen 
buch fa r  A lkoholgegncr und V e g e t a n ^ )  po r  em ig i lin aldoni Espe 
ra n ta jn  k ia r igo jn ,  h o n  h luj post la K ongreso  fa ris ,  ka j ricevis la 
respondon , ke la R edakcio  es tas  em a akcepti la p roponon . U nu  el la 
ldoj de S-ro C hris ta ller  nun ja m  trad u k is  la g e rm an a jn  ang la jn

s 7 o T n rV n 0J°  r, “ ? rtS“ r0  k - p - po r  m al* ra n d » iS-ro I rof. ( .h ris ta ller  a n k a ŭ  sk r ib o s  m allongan  E sp e ran tan  « n e 
parolon kaj en la nova eldono (1013) oni havos poŝlib re ton  ta t ig an  
po r  ĉ iu landaj E sperantis to j.
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Alvokoj

H e lp u ,  B on faran to j I

Jam eslas konate, ke la pasintan someron en kelkaj regionoj de 
R usu jo  okazis malsukcesa rikolto  ; ĉi tiun malfeliĉon suferas p re
cipe nia orienta parto  de E ŭropa  R usu jo , inter kiu Ufa a gubernio 
okupas unu  el la plej malfeliĉaj lokoj. Tion kaŭzas ankaŭ  apartaj 
kondiĉoi de la vivmaniero de nia logantaro, duonon da kiu konsis
tigas  baŝkiro j-m ahom ctanoj, kies kultureco esias tre malalta kaj 
pro tio ili suferas la nesufi£on de R iko lto  multe pli ol aliaj, ĉ a r  ilia 
te rm astrum ajo  esta- Ciam primitiva kaj ili ne bavas kutimon pro
vizi sin dum *uiiĉa rikolto por lempo de okazebla malsato. Estas 
te ru ra  *fldo, kiun oni vidas nun en m ultaj vilagoj de nia gubernio, 
precipe ĉe baŝk iro j,  j a  multaj m ortas pro  plena malsato ; kompa
tindaj infanoj, neniom kulpaj pro sia malfeliĉo, ploras pelante panon 
kaj ne ricevante ĝ in . m ortas .. .  Kion diri plu, ĉu ne suficas tiu 
te ru ro  por ke  bonaj homoj penu helpi iom kaj savi kelkajn de la 
nepra m orto  'i L a  tuta bon Tarn jo, kiun faras niaj Registaro, Zemst
vo k. a. privataj personoj, estas g randa , tamen ĝi ne sufiĉas p o r  
nutri ĉ iu jn . Nia Zemstvo, kiu zorgas la savadon de ('malsatuloj, a ran 
gas kom unajn laborojn por konstruado de vojoj, pontoj k. e. kaj en 
plej malfeliĉaj lokoj instalas m angejo jn . kie estas senpace ricevebla 
nu tra jo . Tiel estas nun , sed kio okazos v intre  kaj printempe ĝ is  la 
nova rikolto —  eslas timinde pensi... — Mia am iko, S-ro Kurkovs- 
kij, ano de Pkonsilantaro de « Zemskaja Uprava », h ieraŭ  vizitis 
min kaj detale rakontin te  pri la te ru ra  stato de T m a ls a n o j ,  petis 
m in , kiel Delegiton, diskonigi tion tra  Esperantu jo , esperante hel
pon de sam ideanoj, kies eĉ ia ajn m algranda monofero estos danke 
ricevota. S-ro K urkovsk ij ,  kiel mi, estas varm egaj sam ideanoj, kaj 
ni revis, se monofero ricevota por Esperanto estos sufiĉa p o r  fondi 
specialan m anĝejon en iu vilago, ke tiam ĝ i estos nomata « Espe
ran to  », kiel s igno de la vera sindonemeco inter la gesamideanoj.

Helpu, gesa m stela noj, kaj sendu, kiom ajn  vi povas, viajn mo- 
noferaĵojn por malsatuloj, adresante tiujn  tiel : « Ruslando, Ufa, 
Uezdnaja Zemskaja U prava ». Ĉ iu  sendinto ricevos la ofican kvitan
con. Aliaj gazetoj estas petataj t r a n s p a s ig i ,  krom tio mi petas fari 
tradukojn  por nacilingvaj gazetoj.

Koran an laŭdankon I

Del. V e t e r i n a r o  N. Foss.
Ufa, Rusujo.

K o n k u rso
La Esperanta Societo « Verda-Stelo » H am burgo , intencas pre

sig i poŝtkartoj n kaj serĉas bonajn konvenajn skizojn.
Pro  tio la subskribinto promesas premion de 5  Sni. al tiu, kiu 

liveras la plej bonajn desegna jo jn . La skizoj devas (iaai originalan 
poŝtkartan  grandecon kaj estas liverotaj ne post la 15 februaro 
1912 al la subskribita  adreso. Ne uzu, se eble, pli ol 2  kolorojn por 
la desegnado ; povas esti ankaŭ  fotografejo. t i iu jn  detalojn oni v i
das en la precizaj kondiĉoj haveblaj k on traŭ  respondkupono de 
Alfred Schcene, H am burg  23, \V andsbecker Cbaussee, 42.

UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
IO, rue de la Bourse, GENE VE (Svis.)

JUS A P E R IS :

per Esperanto
B roŝuro  32-paĝa (Monoformato).

P rezo  : 0 , 2 2  Sm. afrankite. IO ekz. 1 .5 0  Sm . de R. d i R ien zi.

C iu jare  la B urgonja  Esperantista  Federacio donacas, post ekza
m eno vojaĝstipendion al unu el siaj juna j m em broj p e r  fari rond-

Oni ju s  fondis Anglan Katolikan Ligon, kiu estas fako de la In
ternacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Tiu-Ĉi ligo similas tiujn jam
starig ita jn  en Francujo , G erm anujo, Belgujo, Nederlanda, Hispa
nujo  kaj H ungarujo.

Oni petas ke  ĉiuj anglaj katolikaj geesperantistoj sin tu rnu  al la 
sekretario, S-ro C. A. Carroll, 24 Bedford Street, Stockton-on-
Tees, Anglujo, por ricevi Ciajn informojn pri la Angla Ligo de 
katolikaj Esperantistoj.

E sp e r a n t is ta  m u zeo  kaj b ib lio tek o
Se oni vizitas la saksan ĉefurbon kaj alproksimiga» al la rivero 

Elbe kaj al la fame konata teraso de la grafo Bruhl, oni vidas tie 
belan grandan konstruajon ,konstru itan  de la lerta artisto  \V a lIo t : 
la parlamentejon. En tiu ĉi konstruajo en la unua etaĝo trovigas la 
Esperantista muzeo kaj biblioteko, apartenanta al la saksa Stato 
Feraj bretaroj en altega ĉam brevo salutas la eniranton ; bustoj, 
bildoj, reklamiloj k. t. p. Cie su r  tabloj, kolonoj, kaj m uro j. Granda 
jam estas la nombro de la libroj pri internaciaj lingvoj. Prof. B our
let en Parizo donacis muliaj., esperantajn librojn ; kelkaj eldonejoj 
siajn eldonajojn; nia mortinta am iko prof. Lederer, sian tutan vola
pukistan bibliotekon; S-ro WaUon, el F rankfurt, tre  in teresajn  lite
ra t u rajoj n pri lingvo internacia ; S-ro Brzostovvki kaj S -ro  Gunther 
en Varsovio, preskaŭ la tu lan  polan literaturon de Esperanto ; la 
redakcio de « Universo » de lempo al tempo Ciujn bildojn kaj b ie re 
jo jn  ricevitajn por recenzo; la busto kaj g randa  bildo de Tmajstro 
ne mankas, eĉ la majstro  m em  sendis manskribite por la muzeo 
siajn du poemojn « La Espero « kaj « La Vojo >,, kiujn oni povas 
rigard i kun multaj bildoj el la unuaj tempoj de Esperanto en vitro
kesto ; kaj ĉiu fremda Esperantisto , kiu  vizitas la bibliotekon kaj 
trovas, ke iu libro de li aŭ  de iu el liaj amikoj m ankas, sendas ĝin 
estinte reveninta hejmen. Do ĉiu  kunhelpas, por kompletigi kaj riĉi- 
gi liun ĉi rt‘ĝan kolekton, kaj li agas tule prave, «Vir la registaro 
faras Cion, por faciligi la uzadon de la E s p e r a n t o j  al Esperantistoj 
kaj ne-Esperantistoj» k iu j volas pruntepreni aŭ  detale studi ion. 
Nenio m irinda, ke ne n u r  Dresdenaj samideanoj vizitas kaj uzas la 
bibliotekon, sed ankaŭ  multaj aliaj germ anoj el aliaj urboj kaj eĉ 
negerm anoj. Oni gojas, ke oni havas okazon ricevi el rega biblio
teko en .stata konstruajo  laŭ .stata regularo  nian esperantan literatu
ron. Ja , eĉ niaj kontraŭulo j, eĉ la indiferentuloj jam  scias, ke ili 
povas vidi en tiu ĉi muzeo Esperantajojn  ; registaroj, kiuj volas sin 
informi pri Esperanto, skribas al tiu Ci rega biblioteko por ricevi 
literaturon kaj informojn kaj rega  bibliotekisto estas devigata res
pondi kaj plenumi la petojn. Certe tre  g rava  institucio por tu ta  Espe
rantujo ! Kaj laŭ nia opinio institucio, kiun ni Esperantistoj devas 
apogi ĉiamaniere.

Do, karai gelernantoj, se Vi ion havas superfluan, ne forjelu g in , 
a n k a ŭ  se gi eĉ eslas n u r  esperantista regularo  a ŭ  propagandilo, sed 
sendu ĝin al tiu Ci biblioteko ! Kaj Vi verkistoj, kiuj skribas librojn 
verkojn kaj verketojn, ne forgesu sendi unu ekzempleron al tiu ĉi 
muzeo por ke tiu ĉi rega kolekto farigu honora m oum ento de nia 
movado ! Ĉion oni sendu sub la adreso : Ra<U i u b l i o t e k o ,  Dresden, 
S tandehaus, I. etaĝo, Cambro 83.

A n g la  l ig o  d e  k a to l ik a j  E s p e r a n t i s to j

vojaĝou per Esperanto. La stipendiulo, ĉe sia reveno, devas fari 
raporton  pri tio, kion li vidis kaj spertis. Tiun ĉi ja ro n ,  S-ro R . di 
Rienzi eslis stipendiulo kaj faris nur pro kaj per Esperanto tre inte
resan vojegon, kies diversajn okazintajojn li humorplene rakontas 
al ni per la supre  nomita broŝuro . Leginte gin oui k o n v in k ita s  pri 
la nuna utileco de Esperanto  kaj U. E. A.

La legado de tiu b roŝu ro  estas tute rekomendinta por Esperantaj 
lernantoj Ce kursoj a ŭ  g rupo j.  Niaj instruantoj ĝin uzos kun pro
fito por interrompi la unutonecon de la gram atikaj klarigoj kaj 
fervorigi siajn instruatojn.

N O V A J  L IB R O J :

A lb r e c h t  D u rer. — Lia vivo kaj elekto cl liaj verkoj. Kun 
klarigoj de la aparta j folioj. Luksa volumo da JJ8 pagoj kun 57 bel-
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egaj reproduktejoj de la majstro. Verkoj de nama pentristo (trad. 
de la Germana Esperanto-A&ocio.

Prezo : Shi. 2 — Lukse'bindita : Sm. 3*50.
La Ponto . — La organizado «ie la Intelekta Laboro per u Î a

Ponto ». D<* K.-W. Bflbrer kaj Ed. Saager. Trad. de J. Schrnid. 
L, K. 15? pagoj, 2 Mono.

Prezo (k arton i le) : Sni. 2. Lukse bindita : Sm. 2.50.
A line . — Svisa rakonto de C. F. Ramuz, trad. Kene de Saus- 

sure. Akademiano, 150 pagoj. Prozo : I Sni. (afrankite).
E sp era n tis ta  K an taro . — Kolekto de 17 originalaj aŭ tra

dukitaj kantoj. Vorloj kun muziko por 4 voĉoj. Konataj kaj satataj 
melodioj. Necesega al Cioj grupoj.

Preso : Sni. 0.40.
T ra  B e lg la n d o , N ed er la n d o  kaj A n g lo la n d o , per  

E speran to , de li. di Rifuzi. Intereta kaj bonhumora raporto pri 
vej afto fariui ekskluzive per Esperanto kaj dank’al Esperanto. Re
komendinda legolibro kaj propagandilo por la Esperantaj kursoj. 
Broŝuro tfi-pa fra, niono.

Prezo : Sm. 0.20.
D em a n d a ro  pri la H istorio , L ite r a tu r o  kaj O rg a n i

zajo] de E sp eran to  por Esperantaj Ekzamenoj. Grava verketo 
por Ciu lernema Esperantisto. Verkis R. de Ladevĉze,

Prezo : Sm. 0.50.
O stlorn, vilaaj skizoj de S. Difera. Trad. el holanda lingvo 

M.-J. NVessel. 204 fiseoj.
Preao (Brofturite) : Sm. 1.65.— Lukse bindita : Sm. 2.05.

/'or t'iuj supraj verkoj, aldonu IO <*/.. por la afranko

T A R I F O

Anoncetoj .
Korespondado. — Unu enskribo (2 linioj)* 20 Sd  ( =  50 cen

timoj).
P k i o j  & P r o p o n o j  ; KoMf.n c a j  r k k l a m o j . — Unu linio (lovorto j)

15 Sd  (= 4 0  centimoj).
N iqj abonantoj rajtas unu enskribilon por korespondado aii 

dulinian anonceton senpage.
R e k la m o .

I linio ati (jia spaco 20 S d  ( =  50 centimoj).
Por 4 enpresoj (anonceto aii reklamo) rabato de IO ofo ; por

12 enpresoj, 25 ojo ; por 2i enpresoj (unu jaro), 50 o,o.
Avizo. — Cia reklamo aii anonceto estu sendata antaŭ la IO-** 

kaj 25-a de Ciu monato al uiii administrcio aŭ per niaj agentoj. 
Antaŭa pago per pofitrnandato aŭ respond-kuponoj. Nadiaj markoj 
ne akceptataj (krom por Hispanujo Rusujo).

( i  r  s e k a l a j  A g e n t o j .  — (i. \Varnier, I ,  Avenue de S cea us, Ver
sailles-, Publicite Esperanto 11 er lemon t, 25, rueSamt-Vincent-de-Paul,
Paris, X®; S-ro A. Dupuis, rue de 1’Arc-de-Triomphe, o» Paris ; 
A. (i. Brovvne, 20. Welli ngton St. Strand, London , VV’. C. ; 
Tutmonda Eftperaaio-Anooeekapedo, Th. Anding, Berlin. S. \V. 48; 
Germana Esp. Librejo, Sternuarteustr., 40, Leipzig; EsperaOlo- 
Librejo, Tverskaja 28, Moskvo.

K10IlES3r*03NrDA.lD0

I j i  subaj anoncetoj pri Korespondado estas publikigataj sen ga
rantio de ni pri regula respondo.

La (lemonoj, kiuj deziras korespondi en daŭra maniero kaj havi 
Karanlioju pri akurata respondo, atigu al la nova lako de U. E. A. 
« Universala Interŝanĝa Asocio » (kotizajo 0.50 Sm.), speciale stari- 
gita por faciligi la litetojn inter korespondantoj kaj kolektistoj. La 
adresoj de la membroj de la Intersango Asocio estas publikigataj 
en la Intersan^ Bulteno.

L =  letero. PK = poŝtka to . PI =  poe t katoj ilustritaj. PM =  
poŝtmakoj. b. fi. as bildflanko.

O FIC IA LA J E L D O N A JO J D E  U. E. A.
Propagandiloj

E sp eran tism o . — La internaciaj rilatoj. Esperantismo kaj 
Esperanto. La servoj de U. E. A. Elementoj de Esperanto. 

Propaganda broŝuro de U. Hodler. Havebla en la lingvoj angla,
franca, germana aii rusa.

Prezo (afranke): Sm. 0.10.
Por mendoj de pli ol IO ekz. rabato da 33 %•

La In tern a c ia j  r ilatoj. — Propaganda okpaĝa folio pri la 
servoj de U.E. A. Havebla en la lingvoj angla, franca  aŭ germana. 

Prezo (afranke) : K) ekz., Sni. 0.10.
100 ekz. Sni. 0.80.
Am*iaŭ supraj verkoj estas rekomendataj al ĉiuj propagandistoj.

Oficiala insigno
Verda stelo kun blank-ora rando, literoj U. E. A.

Pinglo au broĉo. . Sm. 0.-36 Butono..................... Sm. 0,48
Omi aldonu Sm. 0.10 por rekomendo.

Oficiala skribmaterialo
Leterpapero, 100 ekz. & 0.75 Postkortoj arle  ilustritaj 
Kovertoj, 100 ekz. & O.tJO IO ekz. & 0.40
Poŝtkartoj, 100 ekz. $  0.75 (Kun la bildo de D-ro

Zamenhof), 100* ekz. $  0.00

U n iv e r s a la  E sp e r a n t ia  L ibrejo
IO, rue de la Bourse, GENĤVE (Svis.)

Berlin (Germanujo). — S-ro Karl Behrle, 2-0 Stralauerallee 
(Socialaj internaciaj temoj).

B e« li n S 59 (Germanujo). — F-ino (Jertrud Fisch er, Urbnnstr.,
B e r l i n  (Germanujo). — S-ro M. Maschler, Berlin, 37. Saarbrfic- 

k ensi r. 12. PI. L. PK. PM. (kun ĉiuj landoj).
B. K a m n i t z  (Akstrio-Bo he moje). — S-ro E. Puhr, Resmarkt. —  

F-ino Mina Hablasch, Villa Maria.
Bucaramanuga (Kolumbio, Suda Ameriko). — S-roj Adolfo 

Barker Mutis kaj Juau F. Sarmiento*. PI. (precipe kun fratinoj).
Ca i: ss Ki (G e rma n ujo- Sa ksuj o). — S-ro Emil NVahods, L. PI. kun 

ĉiulandaj samideanoj (prefere kun hungaroj, bulgaroj, rumanoj, 
serboj, turkoj kaj grekoj). F-ino Liddy VVahode (sante).

D r b s m n  (Germanujo). — S-ro Richard Renger-fcunere Arsena!.. 
FI. A. PI. (kun negermanoj).

(u > mm e ii s h bi n apud Sh u r /Ka bh  (Germanujo). — S-ro Valentin 
Brandi PI. L. (kun enlandoj kaj eksterlandanoj).

I liN \cot r  r (Francujo, Aisne). — S-ro Poreauz,. instruisto, PK. L. 
(kun eksteroŭropauoj).

Ki*v (Rusujo). — S-ro M. Kiepermajm,. ‘>9, Kuzneĉnaja, PI.
K lO B O u k v  u  B r n a  (Aŭstrio-Moravi®.). — S-ro Josef Hutak, in

struisto kaj Ela Plockova, instruistina (precipe kun junaj esperan
tistaj instruistoj kaj studentoj .̂
“ K r a k o v  (Aŭstrio). — Stauislavo Dziedusavcki, gimnaziano, str. 
liŭkupia O ; PM. Luu ĉiulandaj samideanoj.

Lucie (Gubernio \Volynska-Rusujo). — S-ro Josef Wojcikiewi ;z, 
Ostrozec, librotenisto de Administrejo Ostrozec deziras interŝanĝi 
skemojn de terkulturaj libroj, iolografaĵojn, PI., PM.

M.v.br.-Ostral' (Aŭstrio-Morsvio). — S-ro Envio Schlcsinger, ĉe 
L. Bronner.

M vnnjieim (Germanujo). — S-ro R. lluiber, Gr. \Vallstr. 38. PI. 
Pil. (kun Ciuj landoj).

Mbmmingbm (Gernjanujo-Bavarujo). — S-ra Franz GeMfcacĵ, ad
vokato, Bahnhofstr., 2, PM. de pli altaj valoroj, sendaĵo se estaa 
unue petata.

Praha-Ziŝkov (Aŭslrio). — S-ro Josef Rampi, Havliĉkovo nam 
IHO. PI. PM. (kun samideanoj en ĉiuj landoj).

Ri AZAN (Busujo). — S-ro M.-D. €nirbalisty. PI. L. PM. (kun ge
junuloj kaj gelernantoj, intersango portretojn).

R u z a n  (Rusujo). — S-ro N.-N. Ginŝburg, PI. (kon ĉiul*nd«4oj}.
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Ri a z a n  (Rusujo). — S-ro I v a n  o v Ivao, i-a  gimnazio, VUI k!. 
PI. hfi.

R o m a n s  (Franc.). — Kolonel-leŭtenanto Pillon aĉetas, interŝ. kaj 
cedas PM.

R o a s i  K a m e n o  (Rusujo). — S-ro B. G insburgi',  dom H o s a n a  p i .  
(k u n  ĉiuj landoj).

t  ̂  '4  9 > ,.4 ■» •  a I*,  •  *  ' f  -̂ L • * • k J  *|'aA# V »  - 'i '  .■  t  ̂  j ’

S a n  F e u n  toe G v i j c o l s  (H ispanujo-Katalunujo).— S-ro Joh. Pagos, 
postejo PM. (kun ĉiulandaj samideanoj).

Sajnt-Galsher (Francujo , Loire). — F-ino Pa Ilan che, rue Cha- 
zelles.

S a i n t - E t i e n n e  (Franculo. L o i r e ) .— S - ro  A.-L. Chaize, 21, rue
Grange-de-FOuvre, P i .  PM . (sendu specimenojn).

S t u t t g a b »  (Germanujo). — S-ro E. Jetter, s tu d .,  inĝ . Technis
che H^'*i8cbule P I .  PK. (ne kon germ ano j, francoj kaj angloj).

Lfa (Rusujo). — S-ro  V.-V. Zavjalov, Reallernejo- matro isto, 
naturalisto kaj bienhavanto (kor. pri geografio, astronomio, etno
grafio kaj kolektas vida jojn).

\ \  a r n s d o r f  (Bobemnjo. — S-ro Karl Fischer, K re d i ta n ta  lt ; PM.
W asuluu (Rusujo)-gub. Vilaa). — F-ino E ŭgeiva  Postulo*’, 

bieno OleDszezvzoa.

Zabiizr (G e rm an u jo ) .  — S -ro  Jcdia o  n Klou, vend is to ,  K ro n p r in -
zenstr. 429 k a j  S-ro Careli, instruisto, Luisenstr. 4 (kun ĉiuj ne 
sam lingvaj samideanoj).

P E T O J K A J F H O P O N O J

ATENTU ! Bonvolu antaŭsendi Mk I  (I  fr. 25) kaj vi ricevos 
sukcesplenan novan kan ton  : Mi amas vin (o ekz . Mk 4. — 
F r .  5 ; 12 ekz. Mk 8 . —  F r .  I O ; 20 ekz. Mk 42. — Fr. 15 ; 40 ekz. 
Mk 20. —  Fr. 25. —  S-ro FeKx « lobii, ValaS. Meziriĉi, Austrio- 
Moravio.

BONEGA MIELO. —  C e  S-ro P e rean * , Hinacourt (Francujo, 
Aisne), 150 kg . po kilogramo 1.50 fr.

FAMILIA PENSIONO en ĉarm a koko. F-ino Cianferoni, L ung ’ 
Arno Acciainoli 2  bis. Firenzo Oui parolas Esperante.

GRANDEGA SEKRETO. — Ĉ u  viro, ĉu  virino — vi estas tute 
egale ; sed se vi estas juna  m em am a, riĉa kaj se vi dezirus brili en 
m ondo, bonvolu vin turni al m i : n u  m alfermas al vi g ravegan  afe
ron. La vivo estas mallonga. P ro  tio rapidu vivi. Skribu al S-ro Raf- 
ganov poste restante P jatihori-K iev gui). (Rusujo).

Ciu vera Esperantisto skriba* n u r  per eminentkvalitaj
K vera n ta j k ra /onoj kun nomo de D-ro L . Zamenhof, kiojn 

produktas lama krajonfabriko.
« GRAPI!IUM t» en Ĉ . Budeĵovice (Bohemujo).
ĉ i  tiu j belaspektaj krajonoj kun aparta  mekanismo estas vendataj 

al Esperantistaj kluboj a ŭ  al iliaj anoj po .94 heleroj p o r  ĉiu peco, 
se ooi m endas alm enaŭ 100 krajonojn —  afrankite, sed neti limde
pago  kaj n u r  kontantpage.

La vendadon senrekompence per**: Esperantista klubo en Ĉ .Bude- 
jovice (Bobemujo).

GRAVA ! Ĉ i tiujn krajonojn oni vendas n u r  al Esperantistoj au 
iliaj kluboj, nepre ne al komercisto/ !

LA MONDO. — Propaganda revueto. 5  ekz. kon traŭ  unu res- 
dondkupono. Anoncoj senpage tradukata j ĉiulingven, polinie prezo: 
lo Sd. Oni bonvolu sin turni al S-ro K. Ĉ . S an , 083 M yburgh Rd. 
Shanghai- Hin ujo.

MALNOVAJ ESPERANTAJ GAZETOJ. —  Grandega kolekto dn
ili plene aŭ  ope malkare ni vendas. S-ro Juan  Amades, Peu della 
Creu No. Jo T oa-Barcelona (Hispanujo).

'  INO E K SPO R TO , pogrande ka j m algrande al ĉiuj landoj. Re
prenon t ial,, : P*wi Hess, Hoon-str., Han no r  e r ,  G ermanujo.

POS VORTARO. — Tre in tem a libro por hispanlingvanoj kaj
fremduloj vizitontaj latinajn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radi
kojn. Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. T uduri, S. Sebastian 
(Hispanujo).

PROSPEKTOJN PRI MARINOJ, aŭ  pri la konstruo de maŝinoj, 
oni bonvolu sendi al Ingeniero Josef K raŭsk ij ,  NVarusdorf (Bobe
ni ujo).

R IP R E Z E N T A S  POR BULGARUJO. — Ceno J. Pa nov,
Vraca (Bulgarujo) Vigla komercisto, serĉas alilandajn riprezentas 
dojn por Iki Ilarujo de Ciuspecaj komercaj firmoj kaj fabrikoj. M i 

l i v e r a s  d iv e i  sajn krudajn komercaĵojn.

SAK LI DO. — Kolonelo-Leŭteuanto Pillon, Romans, Francujo, 
deziras trovi samideanojn, kiuj bonvolo» ludi kun Ii.

Tre rekomendinda donaco al Kristnaska festo esl;is la

mondfama

KENIGSBERGA MARCIPANO
S P E C I A L A J O

en pecegoj, tekonfektaĵo kaj marcipanoj terpomoj. Prezo 
funte 1 Sm.

Por IO Sm. ni forsendas en fresa kvalito afrankite en 
I;ŭ ropo la tre placa 11 taj n kestojn enhavantajn diversajn nia IV
japanajojn.

PAUL BECKER, KCENIGSBERG (Prusujo)
Marcipanfabriko premiita per ora medalo en la Pariza 

ekspozicio 1908. s f
Laŭ deziro : prezaron.

O n i k o r e s p o n d a s  e s p e r a n t e

ESTAS MALFERMITA POR LA J A R O  1 9 1 2  
ABONO AL LA GAZETO

“  LA ONDO DE E S P E R A N TO  ”
D u m  la  I V - a  jaro de sia regula funkciado « L a  D o d o  i» s e n p a g e  
d o n o s  a l  s i a j  a b o n a n t o j  la tradukitan de S-ro M . ^ i d l o v s k a j a  kaj n u n

kompostatan Cefverko!! de la rusa literaturo :

“ Princo Serebrjanij ” de TOLSTOJ
( 3 5 2 - p a g a ,  g r a n d f o r m a t a  librego, kies prezo por 1« n e a b o n a n t o j

estos Sm. 1.60 afrankite)
Literaj ktnkursoj kun premioj. Portretoj de konataj Esperantistoj.
Diversaj ilustrajoj. Beletristiko Grigio, k. traduk. Plena k r o n i k o .  
Bibliografio.

Amuza fako. (kun pernioj). Anekdotaro. Korespondo tutmonda
(poŝtk. ilustri).
La ahonpagon ( 2  r u b i .  =  2 , 1 2 0  S m .)  o n i  sendu «I « Librejo 
Esperanto >, (26, T v e r s k a j a ,  M o s k v o ,  R u s u j o )  au al a l i a j

E s p e r .  l ib r e jo j ,  p o ŝ t m a n d a t e ,  r e s p o m l k u p o n e ,  p a p e r m o n e  afi

per bandekoj. La Moskva librejo «r Esperanto » akceptas la pagon 
a n k a ŭ  p e r  r u s a j  post m a  r k o ] .

________ /.a  Adminstranto  (Gerani) : M i c h a u d

Laborista  Kooperativa Presejo, 1 Ŝ T r u e A m i r a n
Roussin. Dijon (Francujo). r~--&&T=sf



S I L K A J  E S P E R A N T A J  P R O P A G A N D I L O J
El belaj verdstelumitaj Stofoj. Universala uzado.

Flageto, 0.120 Sm. I Ĉapelpinglo, 0.560 Sm.
Brabanto , 0.400 Sm. Vualskarpo, 1.3*) Sm.
Kravatoj, 0.500 Sm. Rubando, metro, 0.800 Sm.
Silko portre/o de  D -ro  Z a m e n h o f  sur postkorto, 0.300 Sm.
Kontraŭ respondkupono oni ricevas flageton kaj ilustritan pre

zaron. — Rabato pogrande. B .  P E Y R A U D ,  V.-Del. U. E. A., 
54, rue Prefecture, S a i n t - j u t i e j a n e  ( F r a n c . ) .

N o v a j n  i n s i g n o j n
r - /. . ' X •

f a b r i k a s  la  f i rm o

H.-E.-D. AUDOIN
HI, Hue de Beaubourg, P A R IZ O

Pingloj, Brodoj, Ĉenpeudajoj, Capelpingloj por sinjorinoj, 
Butonoj por manumoj kaj butontruoj ; emajlitaj flagetoj por
topoj.

Flagoj, Flagetoj, Signaloj, Gvidiloj, Standardoj Medaloj, 
Metalverkoj, Diplomoj, Brodajoj, Mortotukoj.

Specialaj modeloj renis!rigitaj. Grava rabato al vendistoj kaj
esperantistaj grupoj 15 0/0

Iji firmo povas fabriki Ciajn specialajn signojn aŭ Standar
dojn kun furakribo laŭvole por Grupoj, societoj, k. t. p.

Riĉaj insignoj el arĝento kaj cl oro

Petu la senpagan, ilustritan kaj kolorigitan katalogon
kaj adresu ĉiujn leterojn al

S-ro Albert D U Jt-UIS
Ĝenerala Agento

2 ,  r u e  d e  I 'A re  - d e  - T r i o m p h e ,  P A R I S  (X V II")
kiu luj respondos

LiO U IS-liE-Gf? AJMO

Eo belega loko, inter la rue, de lu* Paix kaj Avenue de 1’Opera. 
Moderaj prezoj. Oni parolas en Esperanto. English Spoken. Man 
spricht Deutsch. Se habla Espanol.

T R I N K I  Ĉ I U M A N Ĝ E i TISTA 
NDAROPOSK

===== p o r  l a  j a r o  1 9 1 2  — =
R edaktoro  :

D - ro  A. S c h r a m m ,  r e g a  a s e s o r o
D r e s d e n :E N  Ĉ I U J  T R I N K E J O J

La n o v a  e ld o n o  e n h av o s ,  k ron i In a m b a ŭ s t i la  d a 
ta ro  kaj d iversa j tabeloj, tre  r i to n  kai va lo ran  
m a te r ia lo n ,  m u l te  pli u m p le k sa  n  ol en  la a n ta ŭ a j  
iaroj. Multaj artiko lo j in fo rm o s  la Duelantojn de 
la l ib ro  p r i  t io ,  kio es las  sciinda en  E sp e ra n tu jo ,  
kaj p ro  tio l a  nova  I r k a l e n d a r o  es tas  bezonata

l ib ro  p o r  Ciii e sp e ran  tialo.
Pro la abundeco d e  la  materialo la kompleta listo 
iii- la esperantistaj grupoj, kiu £is nun trovigis en 
la i r k a l e n d a r o .  aperos kiel aparta libro en

Aprilo  1912

P r e z o  d e  l a  P o ŝ k a l e n d a r o  (unua parto
0,80 M (0,400 Sni.) neafrankite ,

Se n d kostoj p o r  (ie rma n ujo 0,10 M., 
po r  ĉiuj aliaj landoj 0,15 M. (0,075 Sni.).
Oni postulu specialan p rospek ton  «le

MALSATIGA

DIGESTIGA
Post la Mango

Graditaj Artoj de Publici tiu •• ESPERANTO ”, Herlemont

I D 1 I  C T T D C  i  Let*rP*lM‘TO \  n e c e s e g aI n A L L I I n L \ s e n  koverto/ p o r  <
Specimenoj (verde presitaj steloj por Poŝtkupono.

E SP E R A N TO , 25, rue Saint-Vincent-de-Paul, PARIS (X-e)

B e r l i n  S W . 6 8 ,  l i i n d e n s t P .  18-19
O O O O  kaj  k o re s p o n d a n to j  O O O O
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